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Van vrouw tot vrouw
De kleding van Eva
"En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet" (Gen. 2:25).
"Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren; en zij
hechtten vijgeboombladeren samen en maakten zich schorten" (Gen. 3:7).
"En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en trok ze hun aan"
(Gen. 3:21).
"Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed
met de klederen des heils, de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan” (Jes.
61:10).
Lezen: Genesis 1, 2 en 3
Wat moet Eva als pas geschapen vrouw in haar "kleed van onschuld" mooi zijn geweest!
Misschien zegt u nu: "Ze was helemaal niet gekleed". Maar dat is een halve waarheid. Haar
ogen, die nog niet verkeerd geopend waren , zagen het mooie wat God gemaakt had. Toen
kwam die vreselijke dag. Eva was gaan zien (Gen. 3:7). Ze zag nu niet meer het mooie, maar
de nieuwe, kale, naakte werkelijkheid.
Eva en haar man gingen aan de slag om daar wat aan te doen. Ze zochten vijgenbladeren en
maakten daar schorten van. Ze dachten dat dit het beste was wat ze konden doen. Maar
ondanks de vijgebladeren zei Adam later tegen God: "Ik ben naakt". Ook Eva heeft stellig
ervaren hoe pijnlijk het is "naakt" voor God te staan.
Toen ging de Heere God iets doen. Er werden dieren geslacht. Hoe groot is de liefde van
God, dat Hij de ongehoorzame Eva niet aan haar lot overliet. Eigenlijk zou ze dezelfde dag
nog hebben moeten sterven, maar God had een oplossing. Eva zal haar schort van
vijgebladeren wel hebben weggegooid toen ze de "vellen", de dierenhuid, van God kreeg.
Daar ging Eva toen – in haar nieuwe kleding die ze van God Zelf gekregen had. En God zag
niet meer de naakte, ongehoorzame Eva, maar de huid van het dier dat geslacht was.
Na Eva's overtreding heeft geen vrouw meer het "kleed van de onschuld" gedragen. Wie niet
aantrekt wat God als voorziening geeft, kan zich alleen maar zo ongelukkig voelen als Eva in
haar schort van vijgenbladeren. Eva wist niet wat in Jesaja 61 staat. Maar de blijdschap
over wat God voor haar deed zal zeker in haar hart geweest zijn.
Dochters van Eva, laten wij, die kunnen weten wat in Jesaja 61 staat, blij zijn. Voor elk die
het wil aannemen heeft God een onschuldige in de plaats van de schuldige gegeven: Zijn
Zoon Jezus Christus. God verwacht van ons daarom nog des te meer dat wij "een waardige
kleding" dragen (1 Tim. 2:9). En het is al net zo belangrijk dat die andere kleding in ons leven
als zusters zichtbaar is: "de klederen van het heil" en "de mantel van de gerechtigheid".
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