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Genadetijd
‘En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de
boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan
eet, zult u zeker sterven’ (Gen. 2:16-17).
Ondanks dit gebod aten de twee eerste mensen van de verboden vrucht. Dat bleef niet zonder
effect. Het eerste wat Adam en Eva merkten, was: we zijn naakt! Dat was het gevolg van de nu
verkregen bekwaamheid; ze konden het goede en kwade onderscheiden. Ze voelden ook dat ze
God niet meer onder ogen durfden te komen, en overlegden wat ze nu moesten doen. Dus
hechtten ze bij gebrek aan beter maar een paar vijgenbladeren samen en maakten ze er
schorten van.
Nee, zij durfden zó niet voor God te verschijnen, maar ze verstopten zich te midden van de
bomen in de tuin. Maar God riep hen bij Zich: ‘Waar bent u?’ Ze moesten rekenschap aan Hem
afleggen en de Heer vertelde hun Zijn rechtvaardige oordeel. God liet hen in Zijn genade niet
naakt. ‘De HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen’.
Daarmee gaf God aan dat ze zich voortaan goed bedekt en gekleed in Zijn schepping moesten
vertonen. Het is niet verkeerd om ons eens af te vragen in hoeverre ook wij in het openbaar
‘bedekt en gekleed’ wensen te verschijnen. Of moet onze kleding eerder aangeduid worden als
‘ontkleding’. De kuisheid en ingetogenheid waarover Gods Woord voor ons als Christenen
spreekt, houdt eenvoudig in dat je je lichaam niet presenteert, zoals de wereld inmiddels
gewoon is, maar als je getrouwd bent het alleen ontdekt voor je eigen huwelijkspartner.
Een andere gunst van God was, dat Adam en Eva niet meteen hoefden te sterven. Hij verleende
hun een ‘genadetijd’, en wel op grond van de dood van de dieren, die in plaats van de schuldigen
moesten sterven. Om aan de vellen voor de kleren te komen, moesten dieren het leven laten,
een eerste verwijzing naar de offerdood van onze Heer Jezus Christus. Hij werd het ‘Lam van
God’, dat de zonde van de wereld wegneemt. Op grond van Zijn dood biedt God ook vandaag elk
mens genade aan: wie in de Redder gelooft, ontvangt door Hem volledige vergeving van zijn
zonden.
Uit ‘Het Goede Zaad’

