
Toen maakte God, de HEER, de mens.

Hij vormde hem uit stof, uit aarde,
en blies hem levensadem in de neus.

Zo werd de mens een levend wezen (Gen 2:7).

In Genesis 1 lezen we dat God de aarde – die in vs 2 alleen nog maar
‘woest (onbruikbaar) en leeg’ was – bewoonbaar maakt en vult met plan-
ten en dieren. En in vs 26-27 lezen we dan hoe Hij als laatste de mens
schept. We lezen daar dat Hij dat doet, maar niet hoe. Een stukje verder-
op lezen we echter dat Hij hem formeerde van ‘stof uit aarde’. Dat woord
voor stof is in het Hebreeuws afar, dat een aantal betekenis-nuances
heeft. De meest frequente daarvan is ‘aarde’; niet in de zin van onze pla-
neet maar zoals de aarde in je tuin, en dan vooral droge of losse aarde. In
extreme of afgeleide zin wordt het dan inderdaad stof zoals dat wegstuift
in de wind, en in die zin ook puin, gruis of as, dat wat overblijft na een
vernietigingsproces (afbraak of brand). Anderzijds kan het ook juist het
materiaal aanduiden waarvan iets wordt gemaakt, dus de klei van de pot-
tenbakker, of het leem waarmee een wand wordt bepleisterd.

Gelijk aan de dieren

In verband hiermee heeft men in de middeleeuwen wel geloofd dat God
de mens daadwerkelijk had gevormd uit klei, als een soort voodoo poppe-
tje, en dat poppetje vervolgens tot leven had gewekt, door er zijn adem in
te blazen. Maar dan neem je het beeld wel erg letterlijk. Wat de uitdruk-
king ons wil vertellen, is meer dat de mens fysiek gesproken slechts een
stukje aardse materie is. Goed, hij leeft, hij is geen dode materie; maar
zelfs die eigenschap is niet uniek. De uitdrukking “zo werd de mens een
‘levend wezen’ (nefesh chayah)” geeft dat aan, want kort daarvoor zijn
ook alle waterdieren en landdieren zo aangeduid (vs 21 en 24). Ook die
levensadem geeft hem dus geen meerwaarde, want die deelt hij nog altijd
met de dieren (zie bijv. ook Gen 7:22). Die levensadem is a.h.w. het batte-
rijtje waar zij op lopen. Wanneer God dat er weer uithaalt staat alles weer
stil: “dan keren zij terug tot het stof (afar) dat zij waren” (Ps 104:29). Ou-
de vertalingen vertalen nefesh gewoonlijk met ziel (‘levende ziel’), maar
ons begrip van dat woord ziel is veel te veel beïnvloed door de ideeën van
Plato en andere Griekse filosofen. We doen er daarom beter aan dat be-
grip ‘wezen’ te gebruiken; dat benadert de bijbelse bedoeling veel beter.

Bijbelde Taal van de
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En het is in dat verband dat wij Gods vonnis over zijn overtreding van het
gebod moeten lezen: “… totdat je terugkeert tot de aarde (adamah),
waaruit je bent genomen: afar ben je, tot afar keer je terug” (Gen 3:19).
In essentie was hij niet meer dan afar, en zelfs zijn naam Adam (van dat
adamah) drukte dat al uit. En het is de Prediker die de slotconclusie van
dit alles formuleert, wanneer hij zegt dat God de mensen ‘wil doen besef-
fen dat ze als dieren zijn’:

Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft het-
zelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in de-
zelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een
dier, want alles is leegte. Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit
afar ontstaan en alles keert terug tot afar (Pred 3:18-20).

De werkelijke meerwaarde van de mens

Heeft de mens dan echt niets vóór, boven de dieren? Ja, toch wel; hij is
in staat God te kennen, en er is geen dier dat daartoe in staat is. Neem
bijvoorbeeld deze bespiegeling van David:

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u
daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het men-
senkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god (of: godde-
lijk) gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het
werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd (Ps 8:4-7).

Zoiets zou een dier niet denken. David beseft dat de mens in essentie
slechts afar is, en toch heeft God hem een positie toegezegd als bestuur-
der van zijn schepping. Maar dat betekent twee dingen. Allereerst zul je
dit soort inzichten moeten ontwikkelen, bewust kennis en begrip van God
moeten najagen, anders ben je uiteindelijk toch niet meer dan dat dier:
“De mens, die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de bees-
ten, die vergaan” (Ps 49:21, NBG’51). En in de tweede plaats betekent
het dat je vervolgens ook naar dat inzicht zult moeten handelen. Wan-
neer we de voorbeelden van ‘geloofshelden’ uit het OT bekijken, zien we
dan ook dat zij inderdaad dat inzicht tonen en daar naar handelen.

Abraham benadrukt tegenover God nadrukkelijk de afstand tussen hen
beiden door te zeggen: “Zie toch, ik heb mij verstout tot de HERE te spre-
ken, hoewel ik stof en as (afar en efer) ben” (Gen 18:27, NBG’51). Job
betoogt tegenover zijn vrienden Gods grootheid met de woorden “Wie
heeft de aarde (deze planeet) aan hem (de mens) toevertrouwd, wie
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heeft de hele wereld onder zijn bevel gesteld? Als Hij … zijn geest en
adem voor Zichzelf zou bewaren (NBG’51: tot Zich terugnam), dan zou al
wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot
afar” (Job 34:13-15). En David wijst er in een psalm op dat “zo liefdevol
als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem
vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit
afar zijn gevormd” (Ps 103:13-14). Want: “De mens – zijn dagen zijn als
het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de
wind hem verzengt” (vs 15-16). De mens leeft alleen doordat God hem
zijn levensadem heeft geschonken, dat batterijtje dat hem aan de gang
houdt. Terwijl Hijzelf daartegenover “trouw is aan wie hem vrezen, van
eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkin-
deren van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft” (vs
17-18). God heeft leven in Zichzelf (1 Tim 6:16), maar de mens niet, die
is in essentie slechts afar. Hij mag even van dat leven proeven, maar zal
vroeg of laat weer afar worden. Zijn wezen (nefesh) is onlosmakelijk ver-
bonden met dat afar, en slechts de kennis van God kan hem leven schen-
ken (Ps 119:25). En de mensen die ons in de Schrift tot voorbeeld wor-
den gesteld, geven allen blijk zich dat volledig bewust te zijn.

Niet op ‘stof’ vertrouwen

Het zou dan voor de hand liggen dat deze ‘stoffelijke’ mens zijn belang-
rijkste steun zou zien in die niet-stoffelijke macht die hem heeft gemaakt
en die hem in leven houdt: God. Maar de mens blijkt niet alleen zelf van
nature stof te zijn, maar hij blijkt zich ook het gemakkelijkst te voelen in
een relatie met ander ‘stof’. Hij vertrouwt op vestingmuren, die door God
echter evenzeer tot puin (afar) gemaakt worden (zie bijv. Jes 25:12); de
muren van Jericho zijn daarvan ons voorbeeld. Of hij zoekt zijn heil bij an-
dere stoffelijke mensen, machthebbers waarvan hij hoopt dat ze hem tot
steun kunnen zijn; maar ook die keren terug tot hun stof, wanneer zij uit-
eindelijk neerdalen in ‘het dodenrijk’ (Jes 26:13-14). Of hij verwacht zijn
hulp van afgoden, die hij ‘zichtbaar’ maakt met behulp van beelden,
waarvan Jesaja met bijtende spot aangeeft dat je ze moet vastspijkeren
om te voorkomen dat ze omvallen (Jes 41:7). God had daarom ook uit-
drukkelijk verboden dat het volk een zichtbaar beeld van Hemzelf zou
maken, want juist Hij kan niet door afar worden voorgesteld. Mozes herin-
nerde het volk daar in zijn afscheidsrede nog eens nadrukkelijk aan:

Het kalf dat gij gemaakt hadt ... verbrandde ik met vuur, vergruizelde
het en vermaalde het grondig, totdat het tot afar gestoten was; en dat
afar wierp ik in de beek, die van de berg afvloeit (Deut 9:21, NBG’51).
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Het thema in het NT

Wanneer we dan naar het NT gaan, blijkt het niet eenvoudig daar dit be-
grip afar als zodanig terug te vinden. De Septuaginta (de Griekse verta-
ling van het OT) gebruikt maar liefst zes verschillende Griekse woorden
om afar te vertalen, zonder duidelijke voorkeur voor een daarvan. En
geen daarvan komt in het NT erg frequent voor. Bij de apostel Paulus
vinden we een van de weinige duidelijk aanwijsbare referenties, wanneer
hij de mens beschrijft als Gods pottebakkerswerk (Rom 9:21, een verwij-
zing naar Jes 29:16 en 45:9). Het thema dat de mens aards is, en ook
aards denkt vinden we, zij het met gebruikmaking van andere Griekse
woorden, echter wel degelijk terug. Bijvoorbeeld wanneer Jezus Nicode-
mus verwijt: “Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen
spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen
spreek?” (Joh 3:12). Ook hier dus het verwijt dat wij mensen teveel ge-
neigd zijn te denken in puur aardse termen, en dan ook de Schrift zo te
lezen. Met als gevolg dat we de werkelijke lessen volledig missen. We
bekvechten over de vraag hoeveel dagen God nodig had voor de in Gene-
sis 1 beschreven werkzaamheden, in plaats van ons te verwonderen over
de vraag dat God dat allemaal voor ons heeft gedaan. En dus ook zonder
ons af te vragen waarom Hij dat deed, wat het doel van dat alles was, en
wat voor consequenties dat dan weer heeft voor ons.

De apostel Paulus neemt dat thema over in zijn brief aan de gemeente te
Rome. Hij behandelt het uitgebreid in hoofdstuk 8 waar hij deze tegen-
stelling aanduidt met de termen ‘vlees’ (voor het aardse denken) en
‘geest’ (voor de gezindheid van Christus). Maar misschien zien we het
toch ook al in Jezus’ herhaalde waarschuwingen aan zijn discipelen dat
ze in steden en dorpen waar hun boodschap niet ontvangen zou worden,
zelfs ‘het stof’ van hun voeten zouden moeten afschudden. De woorden
voor dat ‘stof’ die daar gebruikt worden, zijn inderdaad woorden die de
Septuaginta gebruikt als vertalingen voor afar. De symboliek moet blijk-
baar uitdrukken dat zulke mensen inderdaad teveel ‘kleven’ aan dat afar
(verg. Ps 119:25, hierboven geciteerd), en onvoldoende bedacht zijn op
het ‘hemelse’. Paulus waarschuwt in zijn brief aan de gemeente te Filippi
daarom voor mensen die “leven als vijand van het kruis van Christus”,
want die “gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik (het
‘goede leven’, maar tegelijkertijd ook een verwijzing naar de slang van
Gen 3, die afar zou eten!), hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht
is alleen gericht op aardse zaken” (Flp 3:18-19). En die waarschuwing
geldt nog onverminderd in onze tijd. R.C.R
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