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ETEN VAN JEZUS
HJM Sales, 01-07-2018
Geliefde broeders en zusters, een naar mijn mening heel opmerkelijke tekst in de bijbel trok
mijn aandacht. 1 Cor. 15:21 (SV) – “Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de
opstanding der doden door een Mens.” Dit vers zouden we ook kunnen vertalen als: “Want
omdat (Gr. ‘epei’de’, d.w.z. ‘omdat, aangezien’) de dood door een mens (d.i. Adam) is,
daarom is ook de opstanding door een Mens (d.i. Jezus).”
Dit vers zegt dat de dood werd veroorzaakt, cq. zijn intrede deed, door de mens Adam. En
dat daarom God het noodzakelijk achtte, dat de opstanding ten leven, waarmee de dood zou
worden overwonnen, ook door een Mens Jezus zou moeten geschieden.
Zien we hier een goddelijke principe, namelijk: de mens veroorzaakte de dood, dus moet ook
een mens dit herstellen met een opstanding ten leven?
Ooit realiseerde ik mij dat Jakob, die zijn vader Izaäk bedroog met een dierenvel, op zijn
beurt ook zelf door zijn zonen, waaronder Juda, bedrogen werd door het met dierenbloed
besmeurde kleed van Jozef. En dat prachtige kleed waarmee Jozef ooit zijn broers jaloers
had gemaakt, was ook het kleed waardoor hij uiteindelijk in de gevangenis in Egypte
belandde. En Juda, die zijn vader Jakob bedrogen had met het kleed van Jozef, werd zelf
bedrogen door zijn met een sluier bedekte schoondochter Thamar. Zien we ook hier weer
een goddelijk principe?
Door de zondeval van Adam werd als het ware het dna van ál zijn nakomelingen, dus van de
mens, gecorrumpeerd door de zonde. Het was besmeurd. Alle mensen zondigen nu en géén
mens is goed (Rom. 3:9-18,23). Alle mensen zouden voortaan ook moeten sterven. Door
Adam’s zonde deed de dood z’n intrede.
Hoe zou dan überhaupt het herstel van de mens kunnen plaatsvinden als God het principe
aanhangt, dat de ellende veroorzaakt door een mens ook hersteld moet worden door een
mens? De zondige mens kan dat immers toch niet!
Hoe geweldig, hoe groot, wondervol, genadig is onze God dan. Hij liet Zijn Zoon Jezus Mens
worden. Jezus is God, maar is ook 100% Mens. Jezus was zonder zonde. Zijn dna was niet
door zonde besmeurd. Jezus zou het herstel tot stand kunnen brengen. Hij zou aan het kruis
moeten sterven voor de zonden van alle mensen zonder ooit Zelf te zondigen. God, Die
heilig is, eiste immers dat álle zonden worden bestraft. Jezus zou uit de dood moeten
opstaan en daarmee de dood overwinnen. En allen die Jezus aannemen en dit geloven,
zouden daarmee als Gods kinderen uit Hem worden geboren. Een nieuw geslacht!
De nakomelingen van de Eerste Adam waren én zijn allen zondaren en gedoemd om na het
lichamelijke sterven de eeuwige dood in te gaan. Voor altijd van God gescheiden!
De nakomelingen van Jezus (de bijbel noemt Hem de Laatste Adam) zijn opnieuw geboren
door de wedergeboorte en zijn gerechtvaardigd voor God. Zij hebben het eeuwige leven
ontvangen. Na hun lichamelijk ontslapen (de bijbel noemt het sterven van kinderen Gods
‘ontslapen’) treden zij het eeuwige leven binnen.
De Eerste Adam viel in zonde door te eten. Hij at van de verboden vrucht van de boom van
kennis van goed en kwaad. Kinderen Gods worden hersteld door in geloof te eten van de
Laatste Adam, van Jezus Christus. Hij is de Boom des Levens.
Kinderen Gods mogen geestelijk, door het geloof, eten van Jezus, Die het vleesgeworden
Woord van God is. Joh. 1:1-4,12-14 – “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij
God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve
gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het
Leven, en het Leven was het Licht der mensen.………………………………………Maar
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zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses,
noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden, en
heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als
des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”
Maar weet u wat heel bijzonder is? Wij mogen niet alleen geestelijk in geloof van Jezus eten
als wij het Woord lezen, maar wij mogen ook daadwérkelijk van Jezus eten bij het vieren van
het Heilig Avondmaal. Jezus zei, dat Hij het Brood des Levens is waarvan wij mogen eten én
wij mogen drinken van Zijn Bloed (Matth. 26:26-28)!
Joh. 6:48-58 – “Ik ben het Brood des levens. Uw vaders hebben het Manna gegeten in de
woestijn, en zij zijn gestorven. Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens
daarvan ete, en niet sterve. Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo
iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is
Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder
elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en
Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt,
die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is
waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die
blijft in Mij, en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door
den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. Dit is het Brood, dat uit den hemel
nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit
Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.”
Gezien de context (dit schriftdeel vangt aan en eindigt met het fysiek eten van het Manna in
de woestijn) gaat het hier om het daadwerkelijk eten van Jezus. Zoals u weet gebeurt dat
tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
Geliefde broeders en zusters, is onze hemelse Vader niet onbegrijpelijk wijs en genadig?
Moge Jezus u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

