Zijn wij geen beelddragers meer van God?
Indien niet anders vermeld komen de Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (HSV),
en voor het Grieks de Textus Receptus (Stephanus) 15501.
M.V., 13-9-2021

Door bepaalde bijbelleraars wordt gezegd dat wij na de zondeval niet langer beelddragers van God
zijn, maar wel beelddragers van Adam, en men verwijst daartoe naar Genesis 5:3:
“Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld2; en
hij gaf hem de naam Seth”.
Weerlegging
Dat Seth een zoon was naar de gelijkenis en het beeld van Adam is evident. Hij was een mens zoals
Adam een mens was. Meer wordt daar niet gezegd. Maar dat neemt niet weg dat lang na de zondeval nog steeds wordt gezegd dat de mens een beelddrager Gods is, en dat bepaalt zijn intrinsieke
waarde.
1. Genesis, ná de zondeval:
Genesis 9:6: “Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten
worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt”.
Hier, lang na de zondeval, en zelfs na de zondvloed, wordt de mens nog steeds gezien als beelddrager Gods. Het argument van beelddragerschap wordt hier ingeroepen. Gods wet tegen bloedvergieten wordt bekrachtigd door de vermelding dat de mens naar Gods beeld gemaakt is en
daarom van grote intrinsieke waarde is. Zie het voegwoord “want”! Het argument wijst hier niet
louter op het beelddragerschap van vóór de zondeval maar wel het beelddragerschap lang erna.
2. Psalmen:
Psalm 8:1, 4-9: “Een psalm van David … 4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de
maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is [dan] de sterveling, dat U aan hem
denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt
dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 7 U doet hem heersen over de werken van
Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en ook
de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de
zeeën gaat”.
Dit wordt door David gezegd, over de mens in zijn tijd, en uiteraard de mens in onze tijd.
Sommigen nu brengen deze woorden uitsluitend op de Heer Jezus van toepassing 3, maar daar is
geen enkele grond voor! Het is inderdaad zo dat deze woorden in 1 Korinthiërs 15:27, Efeziërs
1:22 en Hebreeën 2:6-8 op Christus toegepast worden, omdat Christus de zondeloze mens is naar
Gods gedachte, bij wie deze uitspraak ten volle in vervulling gaat 4, maar lees Psalm 8 eens goed
in zijn geheel. Hier gaat het in eerste instantie over ‘de mens’ als zodanig, die gesteld wordt over
... schapen, ossen, de dieren des velds, het gevolgelte, de vissen ... is dat niet wat de mens werd
toegezegd in Genesis 1:26, 28?! In Psalm 8 wordt trouwens niet gezegd dat de mens over de volkeren zou heersen, iets wat louter bestemd is voor Christus.
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3. Jakobus:
Jakobus 3:9: “Door haar [= de tong] loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de
mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn”.
Dit slaat op het heden. De mens wordt nog steeds gezien als beelddrager Gods.
4. Paulus:
1 Korinthiërs 11:7: “Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de
heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man”.
Dit wordt uiteraard gezegd over de man en de vrouw in het heden.

De mens is naar Gods beeld gemaakt
en daarom waardevol
De mens is geen evolutionair toevalsproduct maar een beelddrager Gods,
en dat bepaalt zijn intrinsieke waarde.
Ook ná de zondeval wordt in de Schrift nog steeds van de mens gezegd dat hij een
beelddrager van God is:
1. Genesis 9:6; vergelijk met Genesis 1:26-27 en 5:1
2. Psalmen 8:4-9
3. Jakobus 3:9
4. Paulus in 1 Korinthiërs 11:7

(Uit http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf )

Lees nu verder:
o “De waarde van de mens”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf
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