
De laatste Adam

Waarom Paulus de Messias 

“de laatste Adam” noemt



Tekst

“De eerste mens, Adam [werd] tot een levende ziel; 

de laatste Adam tot een levendmakende geest” 

(1 Kor. 15:45)



De eerste en de laatste Adam

◼ Vier overeenkomsten

◼ Vier verschillen



Overeenkomsten tussen Adam en Christus



Zoon van God

Het geslachtsregister van de Messias eindigt als volgt:

“… Adam, de zoon van God” (Lukas 3:38)

Adam werd door de HERE gevormd uit “stof  van de 

aardbodem” (Gen.2:7). De eerste mens had geen 

menselijke vader. Daarom wordt Adam “de zoon van 

God” genoemd.



Zoon van God

Ook engelen hebben geen “engelvaders”. Ze zijn door God 

gevormd en ze hoeven zich niet voort te planten, want de 

dood treft hen niet (Matth.22:30, Gr. van Heb.2:16).   

Daarom worden engelen “zonen van God” (benee Elohiem)

genoemd (Gen.6:2, Job 38:7).



Zoon van God

De engel Gabriël heeft tegen Maria gezegd:

“Heilige Geest zal over u komen en [de] kracht van de Allerhoogste 

zal u overschaduwen, daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal 

worden, Gods Zoon worden genoemd” (Lukas 1:35)

Onze Heer had geen aardse vader; Hij is in letterlijke zin 

“Gods Zoon” (Psa.2:7, Mat.1:20, Hand.13:33, Heb.1:5, 5:5), 

want Hij werd door Gods Geest verwekt in de schoot van 

Zijn moeder. 



De Bijbel noemt zowel Adam als Christus de “Zoon van God”.

Overeenkomst 1



Mens

De naam Adam betekent “mens”, en geeft aan dat 

dit schepsel uit de adamah (aardbodem) gevormd is.

“De eerste mens, Adam” (1 Kor. 15:45) zou kunnen 

betekenen: 

“de eerste persoon die er op aarde rondliep”, 

Maar het betekent ook:

“het eerste menstype, de aardling” (1 Kor.15:47-49). 



Mens

Het woord “mens” kan een persoon aanduiden, zoals 

in de zin: “Ik zag een mens op straat lopen”.

Maar het kan ook wijzen op de menselijke soort:

“De mens stamt niet af van de apen”.

Twee verschillende versies van de menselijke soort 

zullen elkaar in Gods plan opvolgen. De “eerste 

mens” zal door een “tweede mens” worden vervangen 

(1 Kor.15:47). 



Mens

Volgens de Bijbel is de Messias evenals Adam een mens:

“Want er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, 

[de] mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een 

losprijs voor allen” (1 Timotheüs 2:5-6)

“de ene mens, Jezus Christus” (Romeinen 5:15)



Mens

Paulus noemt de Messias: “de laatste Adam”.

(1 Kor.15:45)

Dat betekent natuurlijk niet: “de laatste mens die er ooit 

op aarde rondliep”, maar:

“Het eerste exemplaar (‘Adam’) van het definitieve

(‘laatste’) menstype”.



Zowel Adam als de Messias zijn “mens”.

Overeenkomst 2



Stamvader

Van Adam (en zijn vrouw Eva) stammen alle mensen af.

“Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle 

levenden is” (Genesis 3:20)

“[God] heeft uit één [het] hele mensengeslacht gemaakt om op [het] hele 

aardoppervlak te wonen” (Handelingen 17:26)



Stamvader

Christus is de Eerste van de nieuwe (definitieve) mensheid.

“Hij is… [de] Eerstgeborene van [de] hele schepping… [de] Eerstgeborene uit 

de doden” (Kolossenzen 1:15,18)

“Zoals wij het beeld van de stoffelijke [=Adam] gedragen hebben, zo zullen wij 

ook het beeld van de Hemelse [=Christus] dragen” (1 Korinthe 15:49)



Zowel Adam als Christus zijn het begin (Adam van de 

aanvankelijke, Christus van de definitieve mensheid)

Overeenkomst 3



Lotsbeschikker

Met één daad bepaalde Adam het lot van al zijn nakomelingen:

“Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood…”

“Door de overtreding van de ene zijn de velen gestorven…”

“Door de overtreding van de ene heeft de dood geregeerd door die ene…” , 

“Door één overtreding [kwam het] voor alle mensen tot veroordeling…” 

“Door de ongehoorzaamheid van de ene mens zijn de velen tot zondaars gesteld”

(Rom. 5:12-18)



Lotsbeschikker

De éne overtreding van Adam was het eten van de boom van 

kennis. Daardoor werden al zijn nakomelingen:

- zondaren (Rom. 5:12,18)

- stervelingen (Rom. 5:15,17; 1 Kor. 15:22)

- veroordeeld tot de doodstraf  (Rom. 5:16,18)

We hebben er niet zelf voor gekozen om zondaar en sterveling 

te worden – dat lot heeft Adam over ons gebracht !



Lotsbeschikker

Ook de Messias bepaalde met één daad het lot van allen.

“Zo ook door één gerechtigheid tot alle mensen tot rechtvaardiging van leven…”

“Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen 

gesteld worden…” 

“Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, en 

worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus 

Jezus is” (Romeinen 5:15,18,19; 3:23-24)

“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 

gemaakt worden” (1 Korinthe 15:22)



Lotsbeschikker

De “gehoorzaamheid van de Ene”, de “éne gerechtigheid”, was de 

bereidheid van de Heer om Zich te vernederen tot de kruisdood.

“En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam

wordend tot [de] dood, ja [tot de] kruisdood. Daarom heeft God Hem ook

uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in

de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de

aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is,

tot heerlijkheid van God [de] Vader” (Filippenzen 2:8-11)



Zowel Adam als de Messias beschikten met één

enkele daad over het lot van alle andere mensen.

Toen de Here stierf, zei Hij: Tetelestai!

(“Het is volbracht!” , Johannes 19:30)

De éne daad van gerechtigheid was toen een feit.

Overeenkomst 4



Verschillen tussen Adam en Christus



Eerste en Laatste

“De eerste mens, Adam, tot een levende ziel; de laatste Adam tot 

een levendmakende geest” (1 Kor. 15:45)

“Eerste” staat tegenover “laatste”. De eerste mens struikelde en 

viel. De nieuwe mens zal niet vallen, want Christus is de 

laatste Adam.

De laatste is de definitieve.

In Gods plan zullen meer Adams dan twee elkaar niet opvolgen!



Adam was “de eerste mens”, Christus is “de laatste Adam”

Met “de eerste” bedoelt Paulus: “de aanvankelijke”.

En met “de laatste”: “de definitieve”

Verschil 1



Ziel en geest

“De eerste mens, Adam, [werd] tot een levende ziel; de laatste 

Adam  tot een levendmakende geest” (1 Kor.15:45)

“Ziel” staat tegenover “geest”. “Niet het geestelijke is eerst, 

maar het zielse; daarna [komt] het geestelijke” (1 Kor.15:46, 

Gr.)



Ziel en geest

Een “levende ziel”:

• is gevormd uit stof van de aarde (Gen.2:7)

• krijgt nakomelingen die “stoffelijk” zijn en tot stof terugkeren 

(Gen.3:19, 1 Kor.15:47-48)

• bestaat uit “vlees en bloed” (1 Kor.15:50)

• kan Gods koninkrijk niet beërven (1 Kor.15:50)

Het huidige, “zielse”, menstype is de “eerste” mens. 

De “demoversie” van de menselijke soort (1 Kor.15:46)



Ziel en geest

Een “levendmakende geest”:

• heeft zijn oorsprong in de hemel (1 Kor.15:47) en verwekt 

nazaten die:

• “hemels”, onvergankelijk en heerlijk zijn (1 Kor.15:43,46,48)

• bestaan uit “lichaam en geest” (1 Kor.15:44)

• Gods koninkrijk beërven (1 Kor.15:50)

Het nieuwe, “geestelijke” menstype is de “tweede” mens.

De definitieve versie van de mensheid (1 Kor.15:46,53-54)



Verschil 2

Adam werd “een levende ziel”, 

Christus “een levendmakende geest”

(zie voor het eerste: Gen.2:7, 1 Kor.15:45; en voor

het tweede:  1 Kor.15:45, 2 Kor.3:17, 1 Petr.3:18)



Aards en Hemels

“De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit 

[de] hemel” (1 Kor. 15:47)

“Aards” staat tegenover “hemels”. Dit wijst op een verschillende 

oorsprong (gezien het woordje “uït”) maar ook op een verschil in 

kwaliteit:

1 = Aards → 2 = Hemels

Vergankelijk → Onvergankelijk (1 Kor. 15:42)

Oneervol → Heerlijk (1 Kor. 15:43)

Zwak → Krachtig (1 Kor. 15:43)



Verschil 3

Adam is “de aardse”, Christus 

“de Hemelse” (1 Kor. 15:48)

Dat Adam aards is, blijkt al uit zijn naam 

(die is afgeleid van adamah, dat aarde 

betekent)

Christus is hemels. Omdat Hij door Gods 

Geest is verwekt, ligt Zijn oorsprong in de 

hemel. 



Dood en leven

“Want als door de overtreding van de ene de dood heeft 

geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed 

van de genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen, 

in [het] leven regeren door de Ene” (Rom. 5:17)

“…evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus 

allen levend gemaakt worden” (1 Kor.15:22)

“Sterven” staat hier tegenover: “levend maken”, 

en “dood” tegenover leven.



Dood en leven

De eerste mens, Adam, bracht al zijn nakomelingen onder de 

heerschappij van de dood.

• “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de 

dood” (Rom.5:12)

• “Door de overtreding van de ene zijn de velen gestorven” (Rom.5:15)

• “Door de overtreding van de ene heeft de dood geregeerd” (Rom.5:17)

• “Evenals in Adam allen sterven…” (1 Kor.15:22)



Dood en leven

De laatste Adam brengt het ware leven, dat de dood voorgoed 

achter zich heeft.

• “Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der 

gerechtigheid ontvangen, in LEVEN regeren door de Ene, Jezus Christus” 

(Rom.5:17)

• “Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor.15:22)

• “Als laatste vijand wordt de dood te niet gedaan” (=afgeschaft, 

opgeheven, 1 Kor.15:26)

• “Christus Jezus doet de dood te niet en brengt leven en onvergankelijkheid 

aan het licht” (2 Tim.1:10, Gr.)



Verschil 4

Adam bracht zonde en dood, Christus 

brengt rechtvaardigheid en leven 



Samenvatting

De Messias is de “laatste Adam”.

Hij is het Begin van de nieuwe mensheid, die

• Zondeloos

• Onvergankelijk

• Onsterfelijk

• Krachtig, en

• Heerlijk is,

en Gods koninkrijk zal beërven.

(De nieuwe mens zal als Gods onderkoning de schepping besturen :

een roeping die de eerste Adam door zijn val verspeelde)



Samenvatting

De “nieuwe mens” zal in tegenstelling tot de “eerste” 

nooit meer in zonde vallen en falen.

Want de Messias is de laatste Adam!

“Al wat Hij doet, zal goed gelukken” (Psalm 1:3)

“Het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand 

voorspoedig zijn” (Jesaja 53:10)



Besluit

“Christus is véél krachtiger om zalig te maken dan 

Adam om te verderven”

(Calvijn, Uitlegging op den Zendbrief van Paulus aan de Romeinen)

“Waar de zonde toenam, is de genade véél

overvloediger geworden”

(Paulus, Romeinen 5:20)

De Messias is al ons vertrouwen waard


