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God made Adam "in His image," but what is the
image of the invisible God? What, or who, is the
image of God?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 B'reisheet (בראשית | In the beginning) 
 Torah: Genesis 1:1-6:8
 Haftarah: Isaiah 42:5-43:10
 Gospel: John 1:1-17

The Heavenly Adam
The mystics say that God made Adam in the image
of the Heavenly Adam, the firstborn of all creation,
the spiritual image of God. The theology of the
heavenly Adam attempts to reconcile the conflict
between the idea that God is incorporeal, that is
without image and form, and the idea that man is
created in the image of God.
The apostles say, "Yeshua is the image of the
invisible God, the firstborn of all creation"
(Colossians 1:15). "He is the radiance of His glory
and the exact representation of His nature"
(Hebrews 1:3).
Paul also alludes to the same mystical ideas when he
states: “Just as we have borne the image of the
earthly [i.e., Adam], we will also bear the image of the
heavenly [i.e., Yeshua]” (1 Corinthians 15:49). Paul
calls Adam “the first Adam” and Messiah “the second
Adam.” According to Paul, “The first Adam is from the
earth, earthy; the second Adam is from heaven” (1
Corinthians 15:47), “an impression of Him who was
to come” (Romans 5:14). That is to say that Adam
was made in the image of Messiah.
Tz’nah Ur’enah says, “Just as Adam was created in
God’s image, so the Messiah is anointed by God,
and God’s Spirit will be upon him.” God created
Adam in His image, and the Messiah is the image of
God: “He is the image of the invisible God”
(Colossians 1:15); “He is the radiance of His glory
and the exact representation of His nature” (Hebrews
1:3). Luke even refers to Adam as “the son of God”
(Luke 3:38).
The Messiah, as the second Adam, provides
humanity with a fresh start. In Messiah, the human
race can go back to Eden, so to speak, and start
over in perfect innocence and righteousness.
Adam’s name means “man.” Sin and death came
to humanity as the result of one man’s sin.
Through one single act of disobedience, Adam
forfeited his right to the tree of life, so human
death came through Adam. Death came “even
over those who had not sinned in the likeness of
the offense of Adam” (Romans 5:14), which is to
say that everyone dies.
It does seem frightfully unfair that one man’s

God maakte Adam "naar Zijn beeld", maar wat is het
beeld van de onzichtbare God? Wat, of wie is het
beeld van God?

TORAH GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 B'reisheet (בראשית | In het begin) 
 Torah: Genesis 1:1-6: 8
 Haftarah: Jesaja 42:5-43:10
 Evangelie: Johannes 1:1-17

De Hemelse Adam
De mystici zeggen dat God Adam heeft gemaakt naar
de afbeelding van de hemelse Adam, de eerstgebo-
rene van de hele schepping, het geestelijke beeld van
God. De theologie van de hemelse Adam probeert het
conflict te verzoenen tussen het idee dat God geen
lichaam heeft, d.w.z. zonder beeld en vorm en het idee
dat de mens naar het beeld van God is geschapen.
De apostelen zeggen: "Yeshua is het beeld van de
onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele
schepping" (Kolossenzen 1:15). "Hij is de uitstraling
van Zijn glorie en de exacte weergave van Zijn natuur"
(Hebreeën 1:3).
Paulus wijst ook op dezelfde mystieke ideeën als hij
zegt: "Net zoals wij het beeld van de aardse [nl. Adam]
hebben gedragen, zullen we ook het beeld van de
hemelse [nl. Yeshua] dragen" (1 Korintiërs 15:49).
Paulus noemt Adam "de eerste Adam" en Messias
"de tweede Adam." Volgens Paulus is "de eerste
Adam van de aarde, aards; de tweede Adam is uit de
hemel" (1 Korintiërs 15:47), "een indruk van Hem die
zou komen" (Romeinen 5:14). D.w.z. dat Adam in de
afbeelding van de Messias werd gemaakt.
Tz'nah Ur'enah zegt: "Net als Adam naar Gods beeld
werd geschapen, zo wordt de Messias door God
gezalfd, en zal Gods Geest op hem zijn." God schiep
Adam naar Zijn beeld, en de Messias is het beeld van
God: "Hij is het beeld van de onzichtbare God"
(Kolossenzen 1:15); "Hij is de uitstraling van Zijn glorie
en de exacte weergave van Zijn natuur" (Hebreeën
1:3). Lukas verwijst zelfs naar Adam als "de zoon van
God" (Lukas 3:38).
De Messias, als de tweede Adam, geeft de mensheid
een nieuwe start. In de Messias kan het menselijk ras
om zo te zeggen teruggaan naar Eden en opnieuw
beginnen in perfecte onschuld en gerechtigheid.
Adam's naam betekent "mens". De zonde en de dood
kwamen tot de mensheid als gevolg van de zonde van
een mens. Door één enkele daad van ongehoorzaam-
heid verliest Adam zijn recht op de boom van het leven,
zodat de menselijke dood door Adam kwam. De dood
kwam "zelfs over degenen die niet hadden gezondigd
met een gelijke overtreding als Adam" (Romeinen 5:14);
dat wil zeggen dat iedereen sterft.
Het lijkt me schrikwekkend onrechtvaardig dat de enige
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single transgression consigns all humanity to
death, but it is equally unfair that one man’s
righteousness also offers all of humanity the
reward of righteousness: “The right to the tree of
life” (Revelation 22:14). Those who cast their
allegiance with “the last Adam,” the life-giving
Spirit, receive that reward.
Messiah is a second Adam, but unlike the first
Adam, He did not transgress. If the first
Adam’s sin was sufficient to merit death for all
mankind, the righteousness of Messiah—the
last Adam—is sufficient to merit life for all of
us: “For as in Adam all die, so also in Messiah
all will be made alive” (1 Corinthians 15:22).
This is the hope of eternal life through the
resurrection of the dead. Resurrection
reverses Adam’s bane.

overtreding van de ene mens de dood naar de hele
mensheid overdraagt; maar het is even onbillijk dat de
rechtvaardigheid van de ene mens ook de beloning van
gerechtigheid aanbiedt: "Het recht op de boom van het
leven" (Openbaring 22:14). Degenen die hun
vertrouwen in "de laatste Adam" stellen, de leven
gevende Geest, ontvangen die beloning.
Messias is een tweede Adam, maar in tegenstelling tot
de eerste Adam, deed Hij geen overtreding. Als de
zonde van de eerste Adam voldoende was om de dood
voor de gehele mensheid te verdienen, is de gerechtig-
heid van Messias - de laatste Adam - voldoende om het
leven voor ons allemaal te verdienen: "Want zoals in
Adam allen sterven, zullen ook allen in Messias levend
worden gemaakt" (1 Korintiërs 15:22). Dit is de hoop
van het eeuwige leven door de opstanding van de
doden. Opstanding verandert de vloek van Adam.


