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Als we elk van de zeven dispensaties bestuderen zullen we de volgende lijn volgen:
1)
2)
3)
4)

De toestand van de mens in het begin
De verantwoordelijkheid van de mens
Het falen van de mens
Gods oordeel

Als we beginnen met onze studie van de verschillende dispensaties, moeten we helemaal terug naar
de dageraad van de menselijke geschiedenis. De menselijke geschiedenis begon duizenden jaren
geleden met de schepping van Adam en Eva.

1. DE TOESTAND VAN DE MENS IN HET BEGIN
De mens is gemaakt om God te weerspiegelen
In Genesis 1:26-27 leren we over de schepping van de mens: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; … En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het
beeld van God schiep Hij hem”.
Adam werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God!
De mens werd geschapen om God te reflecteren en weerspiegelen! Dit was de verantwoordelijkheid
van de mens. Adam moest als een spiegel zijn, en deze spiegel moest God weerspiegelen.

Adam werd gezegd heerschappij te hebben over alle dieren (Genesis 1:26). God plaatste Adam op
de aarde als “Koning van de dieren” (niet de Leeuw). En Gods zegen was op Adam en Eva (Genesis
1:28).
God schiep geen zondaar
Aan het eind van de zesde scheppingsdag zag God alles wat Hij had gemaakt (inbegrepen Adam) en
zie, het was zeer goed (Genesis 1:31). We moeten ons altijd herinneren dat wat God schiep ZEER
GOED was! God is niet de Auteur of de Oorzaak van zonde. God schiep geen zondig mens. Hij
schiep Adam die later een zondaar werd. Maar toen God Adam schiep had deze geen zondig hart.
Hij was volmaakt ONSCHULDIG.
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Het woord ONSCHULDIG betekent vrij van zonde. In het begin was Adam zonder zonde. Hij was
“NIET SCHULDIG” aan enige misdaad of enige zonde. Hij was God nooit ongehoorzaam. Zijn
geest was niet gevuld met kwade gedachten. Adam was niet vertrouwd met het kwade. Hij kon toen
naar waarheid zeggen”Ik heb geen zonde” (vergelijk 1 Johannes 1:8) en “Ik heb niet gezondigd”
(vergelijk 1 Johannes 1:10). Als wij deze dingen vandaag zeggen, dan vertellen we niet de waarheid! Adam was geen slaaf van de zonde. Hij was vrij en hij was onschuldig!
Adam genoot een wonderlijke relatie met God. Hij kon wandelen met God en praten met God en hij
had een vreugdevolle omgang met God. Er was geen zonde in zijn leven die tussen hem en God in
kon komen (vergelijk Jesaja 59:2).
Ook leefde Adam in een VOLMAAKT MILIEU. Hij leefde niet in een zonde-vervloekte wereld
zoals wij vandaag. Was er enige misdaad in Adams wereld? Was er enige ziekte? Was er enige
dood? Was er enige armoede of tekort? De wereld waarin Adam leefde was heel erg verschillend
van de wereld waarin wij leven. Er was slechts één ding in Adams wereld dat niet goed was: DE
DUIVEL (Genesis 3:1; Openbaring 12:9).

2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MENS
Welke verantwoordelijkheden gaf God aan Adam? Welk soort van rentmeesterschap had Adam?
Wat legde God in Adams handen? Wat werd Adam gezegd te doen en niet te doen?
Wat was volgens Genesis 2:15 de taak die Adam werd gegeven? “De HEERE God nam de mens, en
zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden”. Vanaf het begin had Adam
werk te doen en een taak te vervullen. Wat was volgens Genesis 2:16 het voorrecht dat Adam
kreeg? “En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten”. Hem
werd een grote vrijheid gegeven om allerlei heerlijke vruchten te eten. Hij mocht appels eten, appelsienen, perziken, kersen, ananassen, kokosnoten, peren, druiven, en nog zóveel meer soorten vruchten!
Adam had geen strikt dieet. Hij kon genieten van de talloze vruchtensoorten die God had gemaakt.
Wat was volgens Genesis 2:17 de verantwoordelijkheid die Adam had – wat mocht hij niet doen?
“Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten”. God gaf Adam
een erg eenvoudig gebod. Het was zijn plicht dit gebod te gehoorzamen en niet te eten van de
vrucht van één bepaalde boom in het midden van de Hof (vergelijk Genesis 2:9). God onderwierp
Adam aan deze erg simpele toets op gehoorzaamheid. Het was alsof God zei: “Adam, zal je mijn
Woord gehoorzamen of niet?” Zoals we zullen zien zakte Adam in de toets!
Wat zei God tot Adam dat er gebeuren zou als hij zou eten van de vrucht (Genesis 2:17)? “Want op
de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”.

3. HET FALEN VAN DE MENS
Het vers in Genesis hoofdstuk 3 waar Adam Gods eenvoudige gebod ongehoorzaam was en daardoor in zonde viel, is Genesis 3, vers 6. Adam koos ervoor God ongehoorzaam te zijn en Zijn gebod
te overtreden. Adam koos de DOOD in plaats van het LEVEN.
Wie werd volgens 1 Timotheüs 2:14 misleid door Satan: Adam of Eva? “Niet Adam is misleid,
maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen”.
Dit vers zegt ons dat Adam niet misleid werd! Hij wist wat hij deed en toch koos hij ervoor het te
doen. Adam was geheel verantwoordelijk voor wat hij deed. Hij viel in zonde en hij was SCHULDIG! Hij was niet langer onschuldig!
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4. GODS OORDEEL
Wegens Adams zonde verwijderde God hem uit de Hof van Eden. We lezen hierover in Genesis
3:22-24:
Genesis 3:23: “Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden”.
Genesis 3:24: “Hij verdreef de mens”.
Adam en Eva hadden niet langer toegang tot “de boom van het leven” en God plaatste ten oosten
van de Hof twee engelen met de naam “cherubim”, met een draaiend zwaard met vlammend lemmer, waardoor het onmogelijk werd voor mensen om nog naar deze boom te gaan.

5. DE CONSEQUENTIES VAN ADAMS ZONDE
Wat zijn de laatste 3 woorden van Genesis 3:6? “En hij at”. Deze drie woorden beschrijven een
gebeurtenis die de wereld compleet veranderde! Deze schokkende gebeurtenis had consequenties en
resulteerde in meer schadelijke, rampzalige en verreikende dingen dan ooit hadden plaatsgehad.
Vandaag kunnen de gevolgen van Adams zonde overal gezien worden! Hier zijn enkele rampzalige consequenties van Adams zonde:
Romeinen 5:12

Zonde kwam in de wereld en de dood kwam over alle mensen.

Genesis 3:19

Zwaar werk is vereist om te kunnen eten. Ook moet elke mens
de fysieke dood tegemoet gaan (terug naar het stof!).

Genesis 3:16

Met smart zal een vrouw kinderen baren.

Romeinen 5:19

Velen werden tot zondaars gesteld.

Romeinen 5:18

Alle mensen verdoemd.

Genesis 3:17-18

De aarde vervloekt.

Vandaag leven wij in een gevallen en boze wereld, vol met zondige mensen die allemaal naar het
graf wandelen. Dit alles als gevolg van de drie laatste woorden die we vinden aan het eind van Genesis 3:6!
Denk aan de volgende beroepen, en hoe Adams zonde de noodzaak daarvoor schiep: 1. politieman,
2. dokter, 3. rechter, 4. soldaat, 5. begrafenisondernemer, 6. rechercheur, 7. verzekeraar, 8. verpleegster, ... en denk aan andere.
Volgende dingen zijn het directe resultaat van Adams zonde: Gevangenissen, begraafplaatsen, funeraria, deursloten, ziekenhuizen, … en denk aan andere.
Kan u de gevolgen van Adams zonde zien in uw eigen leven? In de dingen die u doet en niet doet?
In de dingen die u zegt en niet zegt? In de dingen die u denkt? In uw omgang met anderen? Enz.
Hoe heeft de val van de mens u getroffen?
Onthoud dat Adams zonde elk lid van het menselijk ras heeft getroffen. Eén brandende lucifer in
een woud kan duizenden bomen doen vallen (vergelijk Romeinen 5:12). Adam viel en als gevolg
viel het hele menselijke ras.
Maar God heeft iets ondernomen om de verschrikkelijke gevolgen van Adams zonde te boven te
komen. Duizenden jaren later vond er een andere verreikende gebeurtenis plaats toen de Zoon van
God STIERF voor de verloren en gevallen mensen: “Want zoals door de ongehoorzaamheid van
de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de
Ene (de Redder, de Heer Jezus Christus) velen als rechtvaardigen aangemerkt worden” (Romeinen
5:19). “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”
(1 Korinthiërs 15:22).
De dood komt van Adam, maar het leven komt van Jezus Christus!
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Het bedorven beeld
Toen Adam zondigde, werd het beeld van God dat in Adam was, bedorven, scheef getrokken. Dit
betekent dat Adam niet langer de volle capaciteit bezat om God te weerspiegelen. In plaats dat
Adam God weerspiegelde, begon hij vooral ZONDE, ZICHZELF en SATAN te reflecteren.
Nadat Adam zondigde veranderde de toestand van de mens heel erg. De menselijke ziel lag in zonde en werd verontreinigd door zonde. De mens weerspiegelt daardoor het verkeerde:

Wanneer een zondig mens is gered heeft hij twee naturen: een nieuwe natuur én een oude natuur
(Efeziërs 4:22-24) en hij kan zowel de REDDER weerspiegelen als Zonde, Zichzelf en Satan:

De geredde mens:

Na zijn zondeval kreeg Adam verscheidene kinderen. Die weerspiegelden Adam. Dat wordt gevonden in Genesis 5:3: “Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis,
naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth”.
Seth weerspiegelde niet God maar Adam. Als u Seth zou kunnen zien, dan zou u het beeld en de
gelijkenis van Adam zien. Elk kind dat geboren werd in deze wereld (behalve in het geval van Jezus Christus) werd geboren naar het beeld en de gelijkenis van Adam!
Er is slechts één manier voor een zondaar om het weerspiegelen van ZONDE, ZICHZELF en SATAN tegen te gaan. Hij moet gered worden! Elk persoon is ofwel IN ADAM (niet gered) ofwel IN
CHRISTUS (gered – zie 2 Korinthiërs 5:17). Enkel zij die IN CHRISTUS zijn, zijn in staat het proces om te keren en veel van God te laten zien (Efeziërs 4:24 en Kolossenzen 3:10).
We moeten een keuze maken!
Adam werd voor een erg belangrijke keuze gesteld. Hij moest kiezen voor het gehoorzamen of niet
gehoorzamen van God. Hij moest kiezen tussen LEVEN of DOOD.
Hetzelfde is vandaag waar. Elke persoon moet kiezen tussen leven en dood. Elke persoon moet kiezen tussen zegen of vloek. God stelt elke mens voor deze keuze (zie Deuteronomium 30:19).
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Dit is de keuze waarvan God wil dat wij die :
“Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven” (Deuteronomium 30:19)?
Adams belangrijke beslissing situeerde zich aan een boom – de boom van de kennis van goed en
kwaad. De hedendaagse beslissing voor de mens situeert zich ook aan een boom – de boom waaraan Christus stierf (1 Petrus 2:24). WAT ZAL UW KEUZE ZIJN?

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet
zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Johannes 3:36).
“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”
(1 Johannes 5:12).

Licht op de dispensaties: http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen

5

