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De Bijbelse oorsprong van de mens 
 
Deze studie is eigenlijk een grote inleiding op het thema ‘De Bijbel en het menselijk lichaam’. 
Maar dan moeten we natuurlijk eerst kijken naar de oorsprong van de mens. In deze studie 
bekijken we dan ook uitgebreid wat de Bijbel daarover zegt. Wat is de Bijbelse oorsprong 
van de mens? En wat zeggen wetenschappers, en de wereld over die oorsprong?  
 
Wetenschap 
 
De wetenschappers zijn verdeeld over de oorsprong van de mens. Er zijn daarom 
verschillende varianten. Als je, wetenschappelijk, wilt weten waar je vandaan komt, moet je 
het nieuws daarover blijven volgen. De theorieën en jaartallen wisselen namelijk in een snel 
tempo. Maar de wetenschappers zijn het er wel over eens dat de mens evolueert, net zoals 
al het leven op aarde. De wetenschap zegt dat de mens het meest ontwikkelde zoogdier is.  
 
Variaties 
 
Volgens mij zijn momenteel de meest gangbare variaties van de evolutietheorie; 
- De mens stamt af van de mensapen. Mensen zijn intelligente primaten. Samen met de   
chimpansees, gorilla’s en oerang oetangs behoren zij tot mensachtigen. 
- De mens ontwikkelde zich plotseling tweehonderdduizend jaar geleden, en heeft zich 
langzaam verder ontwikkeld. 
- De mens stamt af van de dieren, en heeft zich heel langzaam ontwikkeld. Het leven op 
aarde is in drie miljard jaar geëvolueerd door natuurlijke selectie. De eerste dieren waren 
eencellig. 
 
Is de mens de kroon op Gods Schepping? 
 
Maar volgens de Bijbel staat de mens bóven het dier. Alleen de mens heeft verstand.(ook al 
gebruiken we dat niet altijd;) De mens heeft dit verstand gekregen om de Schepper te leren 
kennen. (zie ook de studie ‘Wijsheid en verstand) Bijbels gezien werd de mens door God 
geschapen. De mensheid stamt af van Adam. Sommige gelovigen denken dat de mens de 
kroon is op de Schepping. Dat leiden zij af uit Psalm acht. Maar dat is veel te hoog gegrepen.. 
 
Psalm 8 
5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? 
6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met Eer en 
Heerlijkheid gekroond?  
7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; 
 
Wie is de Mens? 
 
Genesis 1 
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem (het Beeld 
van God is Christus) ; man en vrouw (Christus en de Gemeente) schiep Hij ze. 
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28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! (=alle vlees) 
 
Adam kreeg macht over alle vlees. Dat gaat over het hoofd van de eerste Adam, over de 
tweede Adam! Adam betekent in het Hebreeuws ‘mens’ oftewel ‘rood’. ‘Wie is de mens’?, 
wordt gevraagd in Psalm acht. Wie is de Mens van Genesis één? Het antwoord staat in 
Hebreeën twee. ‘De Mens Christus Jezus’, is het antwoord. Aan wie is alle vlees 
onderworpen? Aan de Heere Jezus Christus! Aan Hem is alles onderworpen. 
 
1 Korinthe 15 
47 De eerste mens is uit de aarde (Adam), aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel 
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige 
zijn ook de hemelsen. (Aan de ene kant staat de aarde, en aan de andere kant staat de 
Hemel. Uit de aarde kwam de eerste mens Adam voort= de oude mens, en uit de Hemel 
kwam voort de tweede Mens Christus= de nieuwe mens) 
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld 
des Hemelsen dragen.(zoals de mensheid het beeld van Adam draagt, zo zullen wij, die in 
Christus zijn, het beeld van Christus dragen)  
 
Met Eer en Heerlijkheid gekroond 
 
De vertalers hebben er niet veel van begrepen, en insinueren zelfs dat de mens heerst over 
de aarde. Wat een hoogmoed dat te denken. Het gaat niet over de mens, maar het gaat over 
de Mens!! Niet de eerste Adam was naar Gods Beeld en Gelijkenis. Ook de Heere Jezus was 
niet Gods Beeld en Gelijkenis. Maar de Heere Jezus Christus is Gods Beeld en Gelijkenis. Ik 
heb de juiste hoofdletters gezet hieronder in Hebreeën twee. Vergelijk maar eens met jouw 
eigen Bijbel wat de vertalers van Hebreeën twee hebben gemaakt! 
 
Hebreeën 2 
6 Maar iemand heeft ergens (in Psalm 8) betuigd, zeggende: Wat is de Mens, dat Gij Zijner 
gedenkt, of des Mensen Zoon, dat Gij Hem bezoekt! 
7 Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen (ten tijde van het lijden van de 
dood); met Heerlijkheid en Eer hebt Gij Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de 
werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder Zijn Voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond, Die een weinig minder dan 
de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods 
voor allen den dood smaken zou. 
 
Efeze 1 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
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22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
De Weg, de Waarheid, en het Leven 
 
De Heere Jezus Christus is het Hoofd van de Schepping. Sinds Zijn Opstanding is Hij Eersteling 
en Hoofd van de Nieuwe Schepping. We zijn allemaal opgevoed met de evolutietheorie. De 
leer van Charles Darwin is wereldwijd als waarheid aangenomen, en wordt verspreid op de 
scholen, in boeken, op televisie en andere media. ‘De mens is geëvolueerd uit het dier’. Die 
leer staat haaks op wat de Bijbel zegt. De mens wordt niet beter door ‘ontwikkeling’. 
Vooruitgang is niet de wet van de natuur. Kijk maar wat er in de wereld gebeurt! Het streven 
van de mens naar beter, is bij voorbaat mislukt. (zie ook de studie ‘Wat is erfzonde’en de 
studie ‘Job’) Er is maar Eén Weg en Waarheid en Leven; de Heere Jezus Christus.  
 
Nieuwe Schepping 
 
De aard van de natuurlijke mens is niet goed. De mens is van nature zondig. De natuurlijke 
mens kán niet anders dan zondigen. (zie de studie ‘Wat is erfzonde?) De hele evolutietheorie 
is achterhaald. De mens ontwikkelt zich namelijk niet ten goede. Juist andersom; de mens 
degenereert, oftewel gaat achteruit. De mens is ontworpen door God, maar de zonde zit in 
de mens, en daardoor ontstaat aftakeling, en uiteindelijk de dood. Als je daaraan wilt 
ontsnappen, zul je de Heere niet moeten afwijzen. Ieder die gelooft, wordt namelijk uit deze 
oude Schepping getrokken, en in de Nieuwe Schepping geplaatst (zie ook de studie ‘Dood en 
Opstanding’). Het nieuwe schepsel, de nieuwe mens, heeft eeuwig leven in Christus. Een 
echte upgrade dus! 
 
Prediker 12 
1 En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen 
komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Galaten 1 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
 
De mens wordt zondig geboren 
 
Als de zonden, de daden die wij doen, er niet zouden zijn, zouden wij nog steeds schuldig 
staan voor God, en dood zijn voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie’. Dat 
is om wat wij zijn, en niet om wat wij doen. De mens is nou eenmaal een zondaar. De mens 
wordt zondig geboren; de erfzonde. De erfzonde is begonnen bij Adam. De erfzonde is 
begonnen omdat Adam uit zondige aarde gemaakt is. Ieders natuurlijke mens is zondig; 
zowel van gelovigen als van ongelovigen. 
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Psalm 51 
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.  
 
Romeinen 3 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods;  
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is;  
 
Dit is niet de eerste Schepping 
 
De wereld waarin wij nu leven, is een wereld die tussen de oorspronkelijke wereld, en de 
nieuwe wereld ligt. De oorspronkelijk wereld kwam in de macht van de satan, en is daarom 
gevallen. Er kwam een oordeel van God over, vandaar dat die Schepping woest en ledig 
werd. Hij is vergaan door water. Petrus legt dit in één van zijn Brieven uit. Feitelijk leven wij 
nu in een her-Schepping van de eerste Schepping. De ‘oer-Schepping’ wordt, via de huidige 
Schepping, met de nieuwe Schepping verbonden. Er wordt in de Bijbel gesproken over een 
oude en een nieuwe Schepping. De oude Schepping is zowel de zogenaamde oer-wereld, als 
de huidige wereld. Het is dus niet raar dat er nog al eens wat opgegraven wordt aan botten 
en schedels. Dat is Bijbels gewoon te verklaren. 
 
De wereld, die toen was, is vergaan door water 
 
2 Petrus 3 
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen 
begeerlijkheden zullen wandelen, 
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst(Wederkomst)? want van dien dag, dat de 
vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. 
5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de 
hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. (dit is dus niet de vloed  van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan. 
Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet 
vergaan!!) 
 
Niet de zondvloed van Noach 

Veel predikers willen ons doen geloven dat hierboven de zondvloed ten tijde van Noach 

wordt bedoeld. Maar dat is onjuist, want Petrus zegt dat Hemelen en de aarde vergaan zijn. 

Helemaal verwoest dus. Ten tijde van Noach was er een zeer grote overstroming. Noach en 

zijn mensen kwamen niet op een nieuwe aarde terecht maar op dezelfde, maar dan 

opgedroogde aarde. Bij Noach is noch de mensheid, noch de Hemel en de aarde vergaan. 

Dus Petrus bedoelt hier absoluut niet de zondvloed van Noach. De vloed van Noach is een 

type achteraf van dit vergaan door water. Daarna wordt gezegd dat het zo niet meer zou 

gaan gebeuren. Denk aan de regenboog. De volgende keer is het door vuur, zegt Petrus. 
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2 Petrus 3 
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, 
door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Vertalers hebben steken laten vallen 

Ook de vertalers hebben steken laten vallen. Het Griekse woord voor grondlegging, of 

fundering, is het woord ‘themelio’. Het Griekse woord voor nederwerping is ‘katabole’. 

Katabole betekent dat iets met kracht wordt nedergeworpen. Maar steevast vertaalt men 

het Griekse woord katabole met grondlegging, of fundering. Maar katabole betekent 

helemaal geen grondlegging of fundering, maar terneder werping. Die nederwerping is de 

(voorlopige) veroordeling van de wereld door water. Bij de vertalers is blijkbaar onbekend 

wat ‘de nederwerping der wereld’ zou kunnen zijn. Petrus vermeldt er nog bij dat er met 

opzet aan voorbij wordt gegaan. ‘Willens’ is dit hun onbekend.  

Een gat tussen de eerste twee verzen van Genesis 
 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 
zweefde op de wateren. 
 
Er wordt door Petrus  gesproken over ‘een wereld van over lang’ en ‘de wereld die toen 
was’. En hij zegt dat deze wereld van over lang, deze wereld van eertijds, is geoordeeld door 
water. Nu begrijpen we waarom Gods Geest over de wateren zweefde. Dit oordeel van God 
Zelf is gebeurd tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. ‘In den beginne schiep God de Hemel en 
de aarde’ gaat over die vorige, eerste Schepping. En de volgende zin gaat over de tijd ná het 
oordeel van God over die vorige Schepping.  
 
Boze opzet 
 
Na dat oordeel was de aarde woest en ledig. En er was duisternis vanwege de afgrond. De 
afgrond heeft te maken met de satan, de hele Bijbel door. Deze huidige Schepping is dus in 
feite een her-Schepping. Er is zelfs een woord voor; ‘restitutieleer’, oftewel ‘Gap-Theory’. 
Deze (Bijbelse) leer is zeer omstreden. Er wordt gezegd dat deze leer er is om de Bijbel en de 
evolutietheorie te kunnen verenigen. Flauwekul, het staat heel duidelijk in de Bijbel.  
Gewoon goed lezen wát er staat, en vervolgens geloven wat er staat. Moeilijker is het niet. 
Maar ja, het staat er ook bij; willens, oftewel met boze opzet, is dit hun onbekend. 
 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
--(hier kwam een oordeel over de oer-Schepping, en deze Schepping verging door water) 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 
zweefde op de wateren. 
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.(hier begint de her-Schepping) 
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Water 
 
2 Petrus 3 
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. 
 
De Schepping ‘van over lang geweest zijnde’, wordt dus bewust verzwegen volgens Petrus. 
En wie heeft daar baat bij? Juist, de satan, de god van deze wereld. Deze vorige Schepping 
ligt dus tussen Genesis één vers één, en twee. Waarom zou Gods Geest anders over de 
wateren hebben gezweefd? Waarom was het woest en ledig? Nou, omdat er een oordeel is 
geweest over de vorige Schepping! Waarom zou de Grote Schepper, onze God voor Wie 
niets onmogelijk is, een aarde scheppen die woest is, en vol water? Waarom zou Hij 
ledigheid en duisternis maken? Dat klinkt toch allemaal behoorlijk onlogisch? Zou Hij niet 
veel eerder een lieflijke, perfecte aarde neerzetten? En wat te denken van de slang? Zou God 
deze slang Zélf in de hof plaatsen? Wie schept er een duivel? Het is logischer dat de aarde al 
woest en ledig wás, en dat deze slang reeds aanwezig wás. 
 
Genesis 3 
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; 
en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen 
boom dezes hofs?  
 
Openbaring 20 
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas.  
 
Wij vinden nooit de vervulling in deze oude wereld 
 
De middelste fase, onze wereld, is ‘zwanger’. Deze wereld is bevrucht door het zaad van 
Wedergeboorte. De eerste wereld droeg geen Vrucht. Was ook niet nodig, want als er geen 
dood bestaat, is voortplanting niet nodig. Dan hoeft er geen vrucht gedragen te worden. Ook 
in de laatste fase, is dat niet nodig, Dan is God immers alles in allen. 
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
 
1 Johannes 5 
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld (oude Schepping); en dit is de 
overwinning, die de wereld (oude Schepping)overwint, namelijk ons geloof. 
5 Wie is het, die de wereld (oude Schepping)overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon 
van God? 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 
dewelke gerechtigheid woont. 
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Er is een verschil tussen goed en volmaakt 
 
Genesis 1 
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.(juiste vertaling= goed) 
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. 
 

God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was bwf=== tof= goed. (Mazal tov= mazzeltof= 

goed geluk) Wat God herschapen had, was goed. En ook Adam was goed genoeg voor het 
door God bestemde doel. Het was oké voor-dat-moment. God heeft laten zien dat iets wat 
goed is, op grond van geloof, naar volmaaktheid gebracht zal worden. Adam was goed 
genoeg. Maar de Tweede Adam, Christus, is Volmaakt. En daardoor is Zijn Lichaam, de 
Gemeente, ook volmaakt. Wij zijn immers één Plant met Hem. 
 
Johannes 17 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Eén zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in Eén, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 
Kolossensen 2 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
10 En gij zijt in Hem volmaakt (=Nieuwe Schepping), Die het Hoofd is van alle overheid en 
macht; 
 
Schedels en enkele botten 
 
Alle theorieën die de wetenschap heeft uitgedacht, zijn gebaseerd op gevonden schedels en 
enige beenderen. Aan de hand daarvan lezen zij af hóe die oermens leefde. Hoe hij dacht. 
Hoe oud hij werd, hoe hij zich voortbewoog, en wat hij at en dronk. Hoe intelligent hij was, 
en hoe hij woonde. Hoe hij aan zijn eten kwam, en hoeveel kinderen zij gemiddeld kregen. 
En zelfs dat vrouwen van neanderthalers vaak een miskraam kregen als zij in verwachting 
waren van een jongetje (!). Dat, en nog véél meer, is allemaal wetenschappelijk onderzocht. 
Er worden hele tijdlijnen en tekeningen van de evolutie van de mens gemaakt. Maar het 
plaatje dat zij schetsen, wisselt in rap tempo. Alles aan de hand van schedels en botten… 
 
Er is niemand die goed doet 
 
In de wereld is een technische ontwikkeling, en een ontwikkeling in kennis, maar ethisch 
gezien, wordt de mens er niet beter op. Integendeel. Kijk wat er (nog steeds) gebeurt in de 
wereld! En dat is ook precies wat de Bijbel zegt. Lees Romeinen drie maar eens. Daar staat 
hoe God de natuurlijke mens voor Zich ziet. De afstammelingen van Adam. ‘Er is niemand die 
goed doet’, is een mooie samenvatting. En díe mens zou de kroon op Zijn Schepping zijn? 
Echt niet. Maar gelukkig is dit niet het einde van het verhaal. Men kan namelijk weer tot God 
terugkeren. Daar hoeft men niks voor te doen, alleen geloof is genoeg.  
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Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Creationisme 
 
Creationisten zijn mensen die in de Scheppingsleer van de Bijbel geloven; God is de Schepper 
van het heelal, en van alle leven op aarde. Zij gaan er daardoor vanuit dat de mens niet 
ouder dan zes- tot tienduizend jaar oud is. De mens is afstammeling van Adam. Het 
menselijk skelet bestaat uit ruim tweehonderd botten. Dat is samengevoegd een 
ingewikkeld geheel. Er zijn dus ontelbare mogelijkheden om de mens te reconstrueren. Als 
we de combinaties berekenen waarop deze botten samengevoegd kunnen worden tot één 
geheel, is de uitkomst een getal met driehondervijfenzeventig nullen (!) erachter. Hoe groot 
is de kans om de botten zodanig samen te stellen tot hoe-de-mens-vandaag-de-dag is 
opgebouwd? En dan afstammend van dieren. Toch gaat de evolutietheorie hiervan uit 
 
Oerknal 
 
Dan is er ook nog de ‘Big-Bang’, oftewel de oerknal. De oerknal is de theorie dat bijna 
veertien miljard jaren geleden, het heelal ontstond uit een enorm heet punt. Door een 
explosie. De wetenschappers weten ook exact hóe hoog de temperatuur toen was. 
Tegelijkertijd met die oerknal zouden ook ruimte en tijd zijn ontstaan. Beweert de 
wetenschap. Iemand vergeleek het met het volgende; ‘Gooi tweehonderd puzzelstukjes in 
een centrifuge, en laat flink draaien. Hoe groot is de kans dat er één geheel uitkomt? 
Brengen scherfhandgranaten bij ontploffing iets moois teweeg? Als je alle benodigdheden 
om een huis te bouwen bij elkaar stopt, (dus dakpannen, bedrading, stenen, kozijnen, glas, 
deuren, fundering enzovoort) en je laat er een bom op vallen. Hoe groot is dan de kans dat 
er daarna een prachtig gebouw staat?  
 
Het heelal, het alles  
 
Kolossensen 1 
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
20 En dat Hij, door Hem vrede (eenheid, verzoening) gemaakt hebbende door het bloed Zijns 
kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op 
de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. 
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Het heelal is een éénheid, bestaande uit veel kleinere delen. Een eenheid in 
verscheidenheid. ‘Ta panta’ in het Grieks betekent ‘het heelal’. Deze Griekse uitdrukking, 
betekent dat het om een eenheid gaat. Als er in de Bijbel staat dat het heelal, oftewel ‘alle 
dingen’, met God verzoend worden, dan zijn dat alle dingen voor zover ze bij elkaar horen. 
Zover ze samen een eenheid worden, hoort alles bij elkaar. Maar wat niet bij die Eénheid van 
God hoort, of niet wíl horen, wordt buitengeworpen. Dus niet alle dingen zijn alle dingen…!! 
Degenen die niet verzoend willen worden met Christus, doen niet mee met de eenheid, en 
worden uiteindelijk weggedaan.  
 
Een idee 
 
Evolutionisme is geen wetenschap ook al doen ze je dit geloven. Wikipedia zegt; 
‘Evolutionisme is het idee dat er wetmatigheden te ontdekken zijn in de evolutie van 
historische ontwikkelingen die zou verlopen van eenvoudige, primitieve tot steeds 
ingewikkelder en complexere vorm’. Het is een geloof, of idee, dat men krampachtig 
wetenschappelijk probeert te bewijzen. Tot op heden is dat niet gelukt. En iets wat vaak 
herhaald wordt, is nog geen waarheid. 
 
Tot stof zult gij wederkeren 
 
Prediker 12 
1 En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen 
komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. 
(Als je van jongs af aan de Schepper erkent en bekent, en Hem dient, dan heeft de Heere nog 
wat aan je. Zijn Stem volgen uit de Schriften. Er staat dat je dat moet doen vóórdat de 
‘kwade dagen’ beginnen. Dus voordat je oud bent. Het lichaam wordt alleen maar minder. 
Ouderdom komt immers met gebreken)  
-- 
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God 
keert, Die hem gegeven heeft. 
 
Dit is een prachtige illustratie van degeneratie. Je wordt ouder, en alles vervalt, en wordt 
minder. Tot er uiteindelijk niks overblijft van de mens. Alleen stof van de aarde. Einde 
oefening. Maar wie heeft de mens geschapen? God heeft ons een sterfelijk, vleselijk lichaam 
gegeven. En God heeft dat lichaam gecreëerd, het is van Zijn Hand. Hij is de Schepper. In de 
Bijbel zijn de woorden Schepper, en Maker, en Formeerder (=Pottenbakker) synoniemen. 
 
God maakte de Mens, en de mens 
 
Genesis 1 
26 En God zeide: Laat Ons (=  Majesteit-meervoudsvorm van de Godheid; God, Geest,  
Jehovah, Jezus) mensen (er staat Adam= Hebreeuws voor ‘mens’ enkelvoud) maken, naar 
Ons beeld, naar Onze gelijkenis (God had hier de Heere Jezus Christus op het oog); en dat zij 
heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het 
vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze. 
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Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
Genesis 5 
1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem 
naar de gelijkenis Gods. 
2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam mens (=Adam), ten 
dage als zij geschapen werden. 
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn 
evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. (de nakomelingen van Adam, waren hetzelfde als de 
eerste aardse Adam) 
 
Psalm 94 
9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen? 
 
God is, volgens de Bijbel, de Schepper van de mens. En daarbij keek Hij al uit naar de Mens. 
Er zit een geestelijk Boodschap, een typologische betekenis, in de wijze waarop God de mens 
gemaakt heeft. Het verbergt iets van Gods onzienlijke dingen. Alle mensen zijn uit Adam 
voortgekomen. Zelfs Eva, op een wonderlijke manier.  
 
God heeft Hemel en aarde geschapen 
 
Genesis 2 
3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust 
heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. 
4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de 
HEERE God de aarde en den hemel maakte. 
 

Als zij geschapen werden = in hun schepping    =   marbh  b =  be hibaram 

                                                       hun Schepping  =    marbh       =  hibaram 

                                          anagram van hibaram   =   mhrba    =  Abraham  

 

In de Hebreeuwse Bijbel staat in het woord hibaram de letter h = h bóven het woord en 

klein gedrukt. Heel apart. Kijk zelf maar eens in een Hebreeuwse Bijbel. In de naam Abram 
kwam de letter h in eerste instantie niet voor, maar werd  later toegevoegd. En sindsdien 
heet Abram, Abraham. 
 
Genesis 17 
1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en 
zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! 
2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer 
vermenigvuldigen. 
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden! 
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5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; 
want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit 
u voortkomen. 
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 
Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 
 

De letter h  =  hee  = Venster = heeft de getalswaarde vijf  =  spreekt over geestelijke, 

onzienlijke, verborgen, Hemelse dingen. 
 
Het Scheppingsverhaal is nog niet af 
 
Aan het einde van het Scheppingsverhaal ligt al opgesloten dat de Schepping, nog niet af is! 
Er moet nog de volle inhoud aan gegeven worden. De Schepping is nog niet volmaakt. 
Typologisch hoort er eigenlijk nog een ‘vijf’ in geopenbaard te worden. Het is nog wel een 

kleine vijf, en stelt in de Schepping niet zoveel voor. Je zou deze h vijf bijna over het hoofd 

zien. De vijf spreekt over Genade en over geestelijke, onzienlijke en verborgen dingen. Maar 
deze vijf staat klaar om er tussen geschoven te worden. Zijn komst ligt vast. Abraham kreeg 

deze h h, deze vijf, tenvolle in zijn naam op grond van de Beloften van God. Toen werd 

Abram, Abraham. En de vijfde Bedeling, de Bedeling der Genade Gods, is dan ook gebaseerd 
op Gods Beloften aan Abraham en zijn Zaad. En Wie is dat Zaad? Zijn Zaad is Christus... Een 
práchtige Bijbelse cryptogram! Een prachtige Verborgenheid! 
 
Galaten 3 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
    
De creatie van Eva 
 

Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep (type van de 
Verborgenheid); en Hij nam een van zijn ribben(=zijde, niet ribbenkast), en sloot derzelver 
plaats toe met vlees. 
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam (type van de tweede Adam, de 
Heere Jezus Christus) genomen had, tot een vrouw (Zijn Lichaam, de Gemeente), en Hij 
bracht haar tot Adam. 
23 Toen zeide Adam: Deze (de Gemeente, Zijn Lichaam) is ditmaal been van mijn benen 
(=gebeente), en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man 
genomen is. 
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24 Daarom zal de man(de Heere Jezus Christus) zijn vader (God de Vader) en zijn moeder 
(het Joodse Volk) verlaten, en zijn vrouw (de Gemeente, Zijn Lichaam)aankleven; en zij zullen 
tot één vlees zijn.(wij zijn één Plant met Christus) 
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet. 
       
Ook bij de Schepping van Eva zit een práchtige Nieuwtestamentische Waarheid verborgen. 
Ook weer op zo’n gewéldige cryptische manier. Achter elke letterlijke gebeurtenis in de 
Bijbel, zit een geestelijke betekenis. De achterliggende gedachte, de verborgenheid, is hier in 
Genesis twee dat de Schepper de verdeelde Schepping tot één brengt met Zichzelf. En dat de 
Gemeente één is met het Lichaam, het Vlees, van Christus. De Gemeente is het Lichaam van 
Christus; de Gemeente is Christus.  
 
Efeze 5 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 
twee zullen tot een vlees wezen. 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
 
Adam is geformeerd uit de aarde 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde (stof uit de aardbodem= 
Adamah), en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens (der levens); alzo werd de mens 
tot een levende ziel.(de tweede Adam, Christus, is een levendmakende Geest; Hij geeft 
anderen het Leven) 
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden (=een type, een zichtbare projectie van dat 
wat in de Hemel is), tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd 
had. 
 
Genesis 4 
1 En Adam bekende (gemeenschap hebben met) Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, 
en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! 
 
Alle mensen, de hele mensheid, zijn uit Adam en Eva voortgekomen. God is de Schepper van 
de mens. De mens is uit de aarde, aards. De levensadem, die God in Adam geblazen heeft en 
daarna in Eva kwam, is sindsdien doorgegeven bij de voortplanting. Als een kind geboren 
wordt, ademt het zelfstandig, als het goed is. Dat is dezelfde levensadem! De bron van Adam 
is dus stof, oftewel stoffelijk, en hij keert terug tot stof.  
 
Psalm 103 
14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. 
15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. 
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Eva 
 
Genesis 3 
20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden 
is. 
 
Genesis 4 

1 En Adam bekende (=gemeenschap hebben met) Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, 

en baarde Kaïn (Hebreeuws; Kajin, Grieks; Kaiv) , en zeide: Ik heb een man van den HEERE 

verkregen!  

Eerst zegt Adam dat men haar Manninne zou noemen. Maar later geeft Adam ook een naam 
aan zijn vrouw. Voordat Eva verleid werd, was zij als het ware nog in Adam. Toen was Adam 
verantwoordelijk voor Eva. Maar nu zij zich in zekere zin losgemaakt heeft van Adam, krijgt 
ook zij een eigen naam. Zij zal nu zelf verantwoordelijk gehouden worden voor de keuzes die 
zij maakt. Heel de mensheid in Adam is uit haar voortgekomen. Elk mens wil een naam 
hebben, want men wil iemand zijn in deze wereld, maar daarmee draagt elk mens ook zijn 
eigen verantwoording. We kunnen het niet meer afschuiven op anderen.  
 
De zonde is niet door Adam in de Schepping gebracht 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 

Mensen       =     mda = Adam  

Aardbodem = hmda = Adamah 

 
We weten inmiddels dat er iets met de aarde aan de hand was. Deze aarde is immers her-
schapen uit een zondige vorige Schepping. De vorige Schepping waarover een oordeel kwam 
door water. De nederwerping van de aarde. De her-stelde aarde wás dus al zondig, en Adam 
is úit die zondige aarde genomen. De zonde zat dus al direct in zijn DNA! Adam was 
automatisch zondig. En mét hem alle nakomelingen. De intreding van de erfzonde kwam dus 
niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de oorzaak van de erfzonde, 
maar het gevolg daarvan. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan zondigen. Je kon erop 
wachten. De mens Adam, en in Hem de hele mensheid, zondigde en miste zo zijn 
oorspronkelijke doel; het in Gods Naam onderwerpen van de vijandige aarde. De zonde is 
dus niet door Adam in de Schepping gebracht. Trouwens, de slang was al zondig vóórdat 
Adam dat was… 
 
Adam heeft de Schepping niet verpest… 
 
God heeft dit natuurlijk allemaal voorzien. Het hele her-Scheppingsgebeuren maakt 
onderdeel uit van Zijn Heilsplan met de aarde. Hoewel de kerken ons willen doen geloven 
dat Adam, door het aanpakken van de appel, de Schepping van de Heere heeft verpest. Wat 
een hoogmoed om ook hier de mens centraal te stellen. Alsof God, de Schepper, Zich op de 
tweede plaats zou laten zetten door Zijn eigen schepsel!.  
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Adam en Eva en de appel 
 
Genesis 3 
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; 
3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van 
die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. 
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; 
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en 
gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, 
een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij 
gaf ook haar man met haar, en hij at. 
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij 
hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. 
 
De boom van goed en kwaad 
 
Goed    = Een levenswandel naar de principes van het Nieuwe Verbond der Genade. 
                 Door onze overgave aan Zijn Geest in ons, maakt Hij ons Zijn Beeld gelijkvormig.  
Kwaad  = Een levenswandel naar de principes van het Oude Verbond der Wet. 
                 Een leven van wetten en regels; Een leven naar de oude mens, en wereldse  
                 principes. Dit leven staat haaks op het Leven, de Gezindheid, en Gevoelen van 
                 Christus.  
 
De schuld op een ander schuiven 
                        
Eva nam de vrucht, en zij gaf ook aan Adam. Adam pakte de vrucht aan, en hij at. Ook wij 
geven regelmatig toe aan begeerten waar wij ons beter niet aan zouden overgeven. Maar 
niet omdat de Wet ons dit verbiedt, want wij leven immers niet (meer) onder de Wet. We 
zouden niet aan wereldse begeerten toegeven, omdat ze niet tot opbouw zijn van de 
Gemeente, en van ons nieuwe leven in Christus. Zowel Eva als Adam schuiven, heel 
menselijk, de schuld op een ander. Volgens Eva heeft de slang haar bedrogen. En Adam geeft 
God de schuld; ‘De vrouw die Gij mij hebt gegeven, gaf me de appel’. 
 
Genesis 3 
12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt , die heeft mij van dien boom 
gegeven, en ik heb gegeten. 
13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: 
De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. 
 
De Schepping staat vrouwelijk ten opzichte van God 
 
In de Bijbel is God Mannelijk, en de Schepping, inclusief haar schepselen, staat vrouwelijk 
ten opzichte van God. De zienlijke, uiterlijke, zichtbare wereld is vrouwelijk. God is de Gever 
van Zaad. Zaad is typologisch het Woord. De vrouw, de Schepping, is ontvanger van het zaad. 
Tenminste, dat is de bedoeling. De schepselen zouden ontvankelijk, dus open, staan voor 
Zijn Zaad, het Woord. Typologisch staan dus zowel mannen als vrouwen vrouwelijk ten 
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opzichte van de Heere. Dat is de hiërarchie. Wij zouden ons niet laten leiden door het woord 
van de slang. Wij zouden alles toetsen aan het door God gesproken en geschreven Woord. 
Dan laten wij ons niet verleiden.  
 
1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt (=gelovigen), niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
 
Typologische uitleg van het appel-gebeuren 
 
1 Korinthe 15 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
21 Want dewijl de dood door één mens is (=Adam), zo is ook de opstanding der doden door 
een Mens.(de Mens Christus Jezus) 
22 Want gelijk zij allen in Adam sterven (natuurlijke mens, afstammeling van Adam), alzo 
zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.(wedergeboren mens, de nieuwe 
mens in Christus, oftewel alle gelovigen) 
 
De Wet, onder het Oude Verbond, schrijft voor dat de zondaar zal sterven. De Heere Jezus is, 
plaatsvervangend, voor ons zondaren, gestorven. De Heere Jezus droeg als Losser de zonden 
van de hele mensheid, en moest dus sterven. Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld. 
Toen de Heere Jezus stierf, stierf de hele Schepping. In Zijn Opstanding was de Heere Jezus 
Christus de Eersteling van een nieuwe Schepping. De laatste Adam, de Heere Jezus Christus, 
heeft de appel (de zonden) van Eva, de schepselen, aangenomen. Hij heeft op die manier de 
zonden op Zich genomen. Hij ging mee in de overtreding van Eva.  
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven 
zijn.(Hij is de Losser, Hij is gestorven in de plaats van allen. En dus zijn allen gestorven) En Hij 
is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar 
Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (de oude natuurlijke mens is 
gestorven aan het kruis); en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans 
kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
1 Timotheüs 2 
12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in 
stilheid zij. 
13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 
14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding 
geweest. 
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Samenvatting oorsprong mens 
 
De zonden zijn dus niet de wereld ingekomen omdat Adam ongehoorzaam was. Adam werd 
geformeerd uit het stof van een gevallen wereld. Adam had bij formatie dus al iets van die 
vorige zondige wereld in zich. De bron van zonden ligt veel verder terug. Het heeft te maken 
met opstand van de satan tegen God. In de oer-wereld. En het oordeel van God wat 
daarover gekomen is. Door water. Daarna heeft God deze wereld gerestitueerd. Hij heeft de 
wereld tot een bepaald niveau hersteld. Ook Adam. God deed dit met het doel dat uit deze 
herstelde Schepping uiteindelijk een nieuwe Schepping zal voortkomen. En díe Schepping zal 
volmaakt zijn. Op deze manier heeft God, op Rechtvaardige wijze, Zijn verloren Heerlijkheid 
op de satan, weer teruggehaald. De Heerlijkheid die Hij verloor in de eerste Schepping. De 
Schepping van Genesis 1;1.Door geloof in Christus krijgen wij deel aan de nieuwe Schepping.  

 

2 Petrus 3 
5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de 
hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. (dit is dus niet de vloed  van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan. 
Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet 
vergaan) 
 
Johannes 17 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
-- 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor 
de grondlegging (juiste vertaling= nederwerping)der wereld. 
 
Waarom een oordeel over ‘de wereld die toen was’? 
 
In die eerste Schepping was er een gezalfde, een zoon des dageraads, een morgenster. In het 
begin was er niks aan de hand tot het moment dat er ongerechtigheid in de gezalfde werd 
gevonden. Deze ontrouwe engel heeft zich bóven de Heere willen plaatsen. Dat is de 
zondeval van de satan. De Heere had dit natuurlijk voorzien. Het kwam niet als een 
verrassing. Hij wist dat dit zou gebeuren als Hij Zijn schepselen een eigen vrije wil zou geven.  
 
Verloren Heerlijkheid terughalen 
 
De Heere had kunnen besluiten om op dát moment Zijn hele Schepping weg te doen. 
Volledig te laten verdwijnen. Maar de Heere hield van wat Hij gemaakt had, en wilde 
gerechtigheid doen. Hij wilde de satan overwinnen. Hij wilde Zijn verloren Eer en 
Heerlijkheid terughalen. En doordat de Schepper dit alles vantevoren heeft voorzien, had Hij 
Zijn Verlossingsplan al klaar vóórdat Hij een oordeel bracht over die oude, in zonde gevallen 
Schepping.  
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Gevallen engel 
 
Jesaja 14 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter 
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! (hier wordt een ‘morele val’ bedoeld 
maar verwijst ook naar wat nog komen gaat) 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 

 
Satan is dus niet meer dan een gevallen engel, ‘een zoon des dageraads’,  uit de vorige 
Schepping. Deze zoon van God is geen zoon omdat hij uit God geboren is, maar omdat hij 
vóór zijn opstand tegen God een bepaalde verantwoordelijkheid van Hem had ontvangen. 
Verantwoordelijkheid over bezittingen van God. Lucifer was een zoon van God maar werd na 
zijn opstand een satan (=Hebreeuws voor tegenstander) van God. De naam Lucifer komt 
trouwens niet voor in de Bijbel, het is namelijk Latijns. Lucifer betekent morgenster en 
lichtbrenger.  
 
Meerdere keren 
 
De Satan is meerdere keren uit de Hemel gevallen; één keer figuurlijk; namelijk de morele val 
nadat de morgenster gelijk als God wilde zijn. En de geestelijke val, in de kruisdood en 
Opstanding van de Heere Jezus Christus. Straks komt de letterlijke val uit de Hemel; als de 
Gemeente wordt opgenomen, dan wordt satan en zijn personeel op aarde geworpen. Nu 
voert hij nog een geestelijke, onzichtbare strijd, maar straks zal dat een zichtbare strijd op 
aarde zijn. (zie studie de zeventigste Jaarweek en studie Openbaring) 
 
Ezechiël 28 
13 Gij waart in Eden, Gods Hof  (type van de Hemel); alle kostelijk gesteente was uw deksel, 
sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, 
robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten 
dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.  
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods 
heiligen berg (type van de Hemel); gij wandeldet in het midden der vurige stenen.  
15 Gij waart volkomen (= volmaakt) in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, 
totdat er ongerechtigheid(= onrechtvaardigheid, gebrek) in u gevonden is. 
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij 
hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg (wegdoen uit de Hemel), en zal u, 
gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! (=type van de engelen) 
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw 
glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, (dit was een morele val en is tevens een 
profetie over het begin van de zeventigste Jaarweek) Ik heb u voor het aangezicht der 
koningen gesteld, om op u te zien.  
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Judas 
6 En de engelen, die hun beginsel oorsprong niet bewaard niet in acht genomen hebben, 
maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
 
Het loopt zoals het lopen moet 
 
Alle gebeurtenissen met betrekking tot de Hemelen en aarde zijn tot in de puntjes 
overdacht. Alles wat gebeurt of gebeurd ís, is onderdeel van Zijn allesomvattende 
Raadsbesluit. Zijn Heilsplan. De levende God wist vantevoren hoe diep Hij Zich moest 
vernederen, en welke prijs Hij zou moeten betalen om Zijn Plan te verwezenlijken. Hij wilde 
Zijn Hoogste Doel bereiken, namelijk dat God in het Midden zal zitten van vele broederen en 
dat God zal zijn Alles en in allen. Uiteindelijk zal heel de Schepping God verheerlijken. Elke 
knie zal zich buigen, en alle tong belijden dat Hij Heere is. Zijn Heilsplan zal uiteindelijk leiden 
tot een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen. 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
1 korinthe 15 
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in 
allen. 
 
Slot 
 
Job 27 
3 Zo lang als mijn adem in mij zal zijn, en het geblaas (levensadem) Gods in mijn neus; 
 
Job 33 
4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. 
 
We kunnen nu vaststellen dat Bijbels gezien de natuurlijke mens afstamt van Adam. En dat 
God Adam geformeerd heeft uit het stof van de aarde, en de levensadem heeft ingeblazen. 
Daarmee werd hij een levende ziel. Eva is genomen uit de zijde van Adam. Hoewel wij door 
God gemaakt zijn, zijn wij toch sterfelijk. Ons vlees is zondig. We hebben dus sterfelijk vlees, 
oftewel een sterfelijk lichaam. Tóch komt de oorsprong bij God vandaan. We zullen straks bij 
de studie over het menselijk lichaam zien, dat God wel degelijk Zijn Hand heeft in dat 
sterfelijke lichaam van de mens. God heeft in dat sterfelijk, stoffelijke lichaam onzienlijke 
zaken gelegd. Dat zullen we in een volgende studie bekijken. 
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In Hem leven wij, bewegen ons, en zijn wij 
                                 
Handelingen 17  
26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt,(uit één mens, Adam, 
komt de hele mensheid voort. Hij is de stamvader) om op den gehelen aardbodem te wonen, 
bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; 
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel 
Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 
28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten 
gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 
 
Nieuwe vertaling; 
Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft 
verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld, en hij heeft de grenzen van hun 
woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken, en Hem al 
tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem 
leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben 
gezegd: ‘Uit Hem komen ook wij voort’.  
   
 
                                                               Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


