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Is Christus de zevende of de
achtste mens?
'Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel;
de laatste Adam tot een levendmakende geest'.
Bijbelboek

Is het correct om Christus voor te
stellen als de zevende of de achtste
mens? Ik denk dat er maar één
voluit bijbels antwoord is op deze
vraag, en wel dat onze Heer de
tweede Mens uit de hemel is, de
laatste Adam (1 Kor. 15:45-50).
Er zijn in wezen dus maar twee
soorten mensen. Christus is het
familiehoofd van een nieuwe
generatie van mensen, in contrast
tot de eerste Adam die in de zonde
gevallen is en zijn nakomelingen,
een nageslacht van schuldige
zondaars. Allen die met de laatste
Adam verbonden zijn, vertonen
echter Zijn hemelse beeld – ook
straks in de opstanding, wanneer
wij Hem gelijk zullen zijn (1 Joh.
3:2).
Dat men soms over Hem spreekt als de zevende, de volmaakte Mens, de ware Man
– zeven is immers het getal van de volheid, houdt verband met de geschiedenis van
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de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Dit is echter slechts een toepassing van dit
gedeelte, geen directe uitlegging van de Schrift. De vrouw had namelijk vijf mannen
gehad en degene die ze nu had (dus de zesde), was haar man niet (Joh. 4:17-18).
Bij de Jakobsbron ontmoette de vrouw echter de Heer Jezus, de volkomen Mens,
die de geheimen van haar hart kende maar ook met haar sprak over de aanbidding
in geest en waarheid. Hij was Degene die in al haar behoeften voorzag door middel
van de gave van het levende water, namelijk de Heilige Geest. die Hij geeft aan
ieder die in Hem gelooft.
Op dezelfde wijze kan men een
toepassing maken aan de hand van
1 Samuël 16, waar wij lezen over de
eerste zalving van David tot koning
over Israël.
Nadat al de zeven zonen van Isaï aan
de profeet Samuël voorbij waren
gegaan, maar niet door God verkoren
bleken te zijn, werd David – de jongste
zoon – geroepen en gezalfd te midden
van zijn broeders.
Hij was dus de achtste, een beeld van
Christus als de eerste in een nieuwe
orde van dingen. Het oude was
voorbijgegaan, dat begon al met de
verwerping van Saul, de koning naar
het vlees. Maar met David, de man
naar Gods hart, brak er echt een nieuwe tijd aan. Hij is een type van Christus, met
Wie alle dingen werkelijk nieuw zijn geworden (vgl. 2 Kor. 5:17).
Was David werkelijk de achtste zoon van de Betlehemiet Isaï, want in 1 Kronieken
2:13-15 wordt hij als zevende vermeld. Ik denk dat we moeten uitgaan van
1 Samuël 16:10-11, waar duidelijk staat dat David de achtste was. 1 Kronieken 2
lijkt hiermee in tegenspraak te zijn, maar dit is een handschriften-kwestie. Er is een
Syrische vertaling van Kronieken, die wel acht zonen met name noemt. Elihu zou
dan de ontbrekende broer van David zijn geweest, en hij komt ook voor in
1 Kronieken 27:18. Het kan echter ook zo zijn dat één van de zoons jong is gestorven
of om andere redenen is weggelaten uit de registers van Juda i.
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Noot redactie: Hieronder genoemde commentaren zeggen het volgende hierover:

•

Bijbel + kanttekeningen: ‘Het kan zijn, dat één zonder kinderen na te laten gestorven mag zijn, of
dat hij hier (2 Kr. 2:15) is uitgelaten om nadere redenen, ons onbekend.

•

Treasury of Scripture: ‘It appears from the parallel places of Samuel, that Jesse had eight sons of
whom David was the eighth and youngest; but one may have died before David came to the
throne’.

•

Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary: ‘As it appears (1Sa 16:10; 17:12) that Jesse had eight
sons, the presumption is from David being mentioned here as the seventh son of his father, that
one of them had died at an early age, without leaving issue’.
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