
Studie dag Maarn, 27 juli 2015 
In Christus-in Adam 

Vervanging of inclusiviteit (inbegrepenheid) 
 

De vragen: 
In onze wereld: 
Kan iemand voor één ander de doodstraf overnemen? (theoretisch wel) 
Kan iemand voor iedereen de doodstraf overnemen? nee, slechts voor één. 
Met andere woorden, kan iemand een ander vervangen, in andermans plaats gaan staan? 
 
En hoe is dat dan in Gods Woord? 
Kan Christus voor een ander de doodstraf overnemen, en dan toch weer in heerlijkheid opstaan? 
Kan Christus voor iedereen de doodstraf overnemen en toch weer opstaan in heerlijkheid? 
(waar blijft dan voor Hem het gevolg van de doodstraf?) 
Staat Christus wel in ‘onze plaats’?  
 
Geen vervanging, maar inclusiviteit  
 
Christus in de schepping 
Christus is Hoofd van ieder mens door schepping, los van offer of geloof. Hij zal dit bewijzen door 
allen op te wekken vanuit de dood en gericht houden over de levens en de daden van ieder mens.  
Dit is niet beperkt tot de mensheid. Hij is het Hoofd over iedere soevereiniteit en volmacht. 
(Kol.2:10). Hij is het Centrum waar alles om draait. Hemelse en aardse machten, zichtbaar en 
onzichtbaar zijn onder Hem gesteld. De mensheid bezit ongeveer dezelfde plaats in het universum, 
die Israël bezit op de aarde. Beide zijn uitgekozen om een rol te spelen tot voordeel van alle 
overigen. Laten wij nooit bedenken dat Christus niet was aangedaan door zonde totdat Hij kwam om 
het weg te doen. Laten wij ons nooit inbeelden dat Hij er onverschillig bij stond toe te zien naar de 
verwoesting die het bracht. Het beroofde Hem van zijn plaats aan het hoofd van de schepping, die 
voor Hem was gemaakt. Hij was in Eden met Adam. Hij verloor het gezelschap van zijn maakwerk. 
Zijn middelaarschap werd bedreigd door vernietiging. Zijn toekomst zag eruit als een mislukking en 
Gods heerlijkheid leek op het punt te staan van een volledige omwenteling.  
 
Het waarom van redding  
 
Wat drukt ‘inbegrepen’ uit met betrekking tot Adam en Christus? 
 Hoofd-zijn? Eenheid? 
 
Hoofd-zijn 
Dit is één van de gevolgen van ‘inbegrepenheid’, maar geeft de hoofdgedachte van ‘inbegrepenheid’ 
niet weer. De mensheid was in Adam begrepen, al voordat het menselijke ras er was. Het was in 
potentie aanwezig. Hoofd-zijn houdt ‘autoriteit’ in. Zonde taste al zijn nakomelingen aan door hun ‘in 
hem begrepen zijn’, niet door zijn autoriteit over hen. 
De vader van een gezin heeft ‘hoofd zijn’ over hen (zeker als de kinderen klein zijn) hij heeft voorrang 
en positie over hen. Hoofd-zijn houdt niet noodzakelijk in dat zijn nakomelingen in hem waren en 
betrokken zijn in zijn werkzaamheden voor hen o.a. (bij adoptie, of in zakelijke relaties). 
Heersen van Adam over de aarde en haar schepselen wordt het best uitgedrukt in Hoofd-zijn. 
 
Eenheid  
Eenheid kan tot uitdrukking brengen dat de mensheid en Adam één zijn en dat mensheid en Christus 
één zullen zijn. Maar waaruit dat die eenheid tussen Adam en de mensheid bestaat is in dit begrip 
niet duidelijk. Eenheid beschrijft een aspect van onze relatie tot Adam en tot Christus. 



 
Adam, een type van Christus 
 
Het is moeilijk om de waarheid uit te leggen, dat alle schepselen in de Zoon van Gods liefde waren. 
Wanneer wij het terugbrengen naar de mensheid wordt het misschien iets eenvoudiger om te 
begrijpen. 
Toen Adam zondigde waren wij in hem. Alles wat wij zijn kwam van hem naar ons toe. Het moet dan 
al (latent) in hem aanwezig geweest zijn, (net zoals alle menselijke raseigenschappen bijvoorbeeld). 
Alles komt door erfelijkheid naar voren. Wat wij zien is dan ook de ontwikkeling van de 
mogelijkheden die er in Adam al in potentie waren. Dat is zo met het eerste lid van iedere soort in 
zijn begin. De hele mensheid was in de eerste Adam geschapen. Op een heel werkelijke wijze 
zondigde heel de mensheid in hem. Het is, als mens en behorend tot zijn ras, onmogelijk om geen 
deel te hebben aan de straf van zijn daad: in Adam sterven allen! Niet door hem, maar in hem (zoals 
een erfelijke eigenschap). (Het is niet zozeer een ‘ervaring’ die wordt doorgegeven, maar een 
lichamelijk gevolg, sterfelijkheid).  
Stellen wij ons even voor dat Adam niet ongehoorzaam was geweest en vandaag nog leefde. 
Hij is de eerstgeborene (letterlijk ‘gewordene’) van de mensheid, het hoofd van het menselijke ras. 
De hoogste in rang en waardigheid en kracht (zonder het verouderingsproces; de plaats van een 
vader in een gezin met kinderen). Heel de mensheid zou aan Adam toebehoren, allen leden zijn van 
zijn gezin. Alle eer, als hoofd van het ras, zou van hen naar hem toekomen. (als er geen menselijk ras 
zou zijn, zou hij ook geen hoofd over hen kunnen zijn). Als er dan een dodelijk virus zijn nageslacht 
zou besmetten, behalve Adam, en allen in sterfelijkheid en lijden zou storten, behalve hem, zou hij 
dan niet alles in het werk stellen om zijn gezin te redden van dit lot? Zou hij hen, zijn eigen vlees en 
bloed, die van hem afhankelijk zijn om weer genezen te worden dan in de steek laten? Nee toch. 
Zouden wij als ouders van een ziek kind niet alles doen om het weer te laten genezen? Hij zou meer 
doen dan waar hij toe verplicht was om hen te redden. 
 
Zo zou ook Christus doen. Wij zijn van Hem, zij zijn er voor Hem. Lang voordat de mensheid in Adam 
was, was heel de schepping in Christus. Hij staat in een levende verbondenheid met ieder schepsel 
in Gods universum. Hij bevatte heel de schepping in een hogere mate dan Adam de mensheid in zich 
bevatte. Zoals er eenheid is onder het ras van mensen die hun verbondenheid met Adam verklaart, 
zo is er ook een eenheid in de hele schepping die haar verbondenheid met Christus verkondigt. Heel 
haar samenhang is in Hem. Het is niet een eenheid in één of ander eerste eencellig wezentje, maar in 
Christus. Al haar mogelijkheden waren in Hem voordat zij zichtbaar werden als de schepselen van 
Zijn hand.  
 
De Zoon van de mensheid. 
Onze Heer benadrukte Zijn nauwe verbondenheid met de mensheid, Dit wordt samengevat in Zijn 
titel: Zoon van de mensheid. Overal waar deze titel wordt gebruikt, betekent het meer dan alleen dat 
Hij mens was. Adam betekent mens. Zoon van Adam zou het in het Hebreeuws zijn. Daar ligt de kern 
van de betekenis, Hij beërft, als Zoon, het Hoofd-zijn van de mensheid. Alles wat aan Adam 
toebehoorde, zijn zonde uitgezonderd, is van Hem. Omdat Hij zonder zonde is en superieur is aan 
Adam , heeft Hij meer autoriteit dan wij aan Adam zouden geven (die in deze zin als mislukkeling kan 
worden beschreven). Adam kan zijn functies met betrekking tot het menselijke ras niet vervullen, dus 
is het aan de Zoon des mensen om hen te ondersteunen. Hij heeft op aarde de autoriteit om zonden 
te vergeven (Matt. 9:6); Hij kwam om het verlorene te zoeken en te redden, die Adam verloren had 
(Luc.19:10). Als de Zoon van de mensheid leed Hij en stierf en stond Hij weer op en zal Hij weer 
terugkomen in heerlijkheid om de aarde te regeren. Als zodanig is alle gericht aan Hem toevertrouwd 
(Joh. 5:27). Ieder lid van het menselijk geslacht moet voor Hem staan om rekenschap te geven over 
zichzelf. Dit is niet gebaseerd op Zijn verlossingswerk, maar zo behoort het Hem toe door schepping. 



Adam, de ondergeschikte bron, is mislukt, hij faalde. Nu daalt Adams Bron / Oorsprong af om het 
werk dat Adam deed ongedaan te maken en het werk dat Adam had moeten doen Zelf te doen. 
 
De Nieuwe Mensheid 
 Hij is het Hoofd van de nieuwe mensheid (Ef.2:14; 4:24). 
 Niet zoals Adam brengt Hij de dood over aan alle mensen en door dat stervelingschap de zonde. Het 
kanaal ervan is het vlees. De hoge waarde en geweldige gevolgen van Zijn offer geeft Hij aan 
eenieder die nu behoort tot de nieuwe mensheid. Hij geeft leven door en door leven ook 
gerechtigheid en heiligheid. Het kanaal is geest. De levenden die bij Zijn komst in leven zijn worden 
van sterfelijk onsterfelijk gemaakt. Zij worden levend gemaakt Dood is niet meer werkzaam in hen en 
zij zullen overvloedig leven in zich hebben, waardoor het onmogelijk meer is om te zondigen. 
 
Laten wij eens naar inclusiviteit (inbegrepen zijn) nadenken i.p.v. vervanging. 
Inbegrepen in Adam werden wij stervend, toen hij stervend werd. Hij geeft de dood door aan alle 
mensen. Het gevolg hiervan is dat wij zondigen. Wij kregen deel aan Gods gericht over Adam, 
stervend ben je tot je sterven zal. Adam gaf geen zonde door, maar stervend zijn. Dood werd 
doorgegeven aan alle mensen (waarop allen zondigen) Rom.5:12. 
Alle mensen komen voort uit Adam, anders gezegd alle mensen zijn in Adam, zelfs voor er één 
geboren was. 
 
Onze Schepper, Christus, die niet zwak was door zonde, is in staat om hiermee om te gaan, nl. om 
het voor allen te overwinnen. Zó was het dat de Zoon des mensen afdaalde van de hemel om Zichzelf 
te betrekken bij zonde, om hen allen daar te redden. Tot het kruis was Hij zonder zonde, maar daar 
werd Hij tot Zonde gemaakt om het aan het einde va de eonen teniet te doen. 
Net zoals dood kan worden doorgegeven, kan ook leven worden doorgegeven. 
Toen de mensheid in Adam was en daardoor de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid, stervend zijn, 
meekregen bij hun verwekking, Zo kan Iemand, in wie de hele mensheid is en die overvloedig leven 
in Zich heeft door de daad van gehoorzaamheid leven doorgeven bij hun verwekking (in de nieuwe 
mensheid). 
Stel je de ongehoorzaamheid voor van het eten van een vrucht, 
Hoeveel te meer is de waarde van de gehoorzaamheid in al het lijden dat Christus moest ondergaan.  
 
Zo heeft God het besloten om zonde door één mens door te geven via stervend zijn aan heel zijn 
nageslacht, opdat het ook door één Mens moest worden tenietgedaan. 
De verhouding tussen Adam en zijn nakomelingen moet overeenkomen met wat bestaat tussen Gods 
Zoon en de schepping. Beiden konden handelen namens allen die in hen zijn. 
 
Van vervanging is geen sprake, dat is een menselijk verzinsel. 
Wij zijn inbegrepen in Adam en wij zijn inbegrepen in Christus, omdat alles in Christus geschapen is. 
Hij was al vóór Adam was. 
Als vervanging waar zou zijn, moest Christus  

1) alle zonden dragen van ieder mens, in verleden heden en toekomst (en ook van de hel, als 
die zou bestaan). 

2) In ieder geval moest Hij de gevolgen van de zonden dragen, namelijk, gestraft worden tot de 
dood en zou Hij niet meer kunnen/mogen opstaan, omdat de doodstraf voor ons bestemd 
was nu op Hem gekomen zou zijn. 

Dit is ‘boekhoudtheologie’. Bij vervanging, het in iemand plaats komen, moet de straf van die 
persoon of personen even zwaar zijn voor hem die in hun plaats komt. Dat is de doodstraf (of in 
kerkelijke kringen zelfs de hel, lijden zonder ophouden in eeuwigheid). 
 
 



Ten slotte: 
Laten wij eens naar Gods redding kijken vanuit het goddelijke standpunt, voordat zonde op het 
toneel verschenen was. Omdat Hij de Allerhoogste is kon zonde niet zomaar uit zichzelf verschijnen, 
zonder dat een rol speelt in Gods plan. Zonde verschijnt, omdat het een rol speelt voor de onthulling 
van Zijn genade en liefde. Het is de donkere achtergrond waardoor de genade en liefde duidelijk 
worden. Hij zorgt al van tevoren ervoor dat het onder Zijn controle blijft en dat zonde wordt 
overwonnen op de bestemde tijd. Zo geschiedde het ook toen ALLES werd geschapen in DE ZOON 
van Zijn LIEFDE (Kol.1:15-17) 
Dit is de garantie van een universele wederzijdse verzoening. 
Voor er een Redder nodig was, voordat zonde dus bestond, had God al voorzien in de Redder (het 
lam was tevoren gekend vóór de nederwerping van de wereld 1 Petr. 1:19) en ook in het Zondoffer 
voor de zonde (2 Kor.5:21) nl. het lam staande als geslacht om de (boekrol te openen Op.5:6). 
Allen waren in Adam en daarmee verloren. Allen waren (daarvoor al) in de Zoon van Zijn liefde en 
zullen gered worden.  
 
 
 

 

   


