
 
 

 
 Psalm 8:5,6. 

 

het woord van de week 
 

 

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij 
naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem 

met heerlijkheid en luister gekroond. 
  

In Psalm 8 is het David die, kijkend naar heel het wonder van de schepping 
waarin Gods majesteit zo nadrukkelijk zichtbaar wordt, uitkomt bij de gevallen 
mens en zich dan in alle oprechtheid naar God toe afvraagt: wat is de mens, 
dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? (Psalm 
8:5). Tegelijk is hij zich daarbij schijnbaar diep bewust van Gods niet aflatende 
betrokkenheid op de door Hem geschapen mens en stelt vast: Toch hebt Gij 
hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 
Ondanks de zondeval, een val van geweldige hoogte, namelijk van Gods 
oorspronkelijke doel met de mens, kan dit nog steeds worden nagezegd. Het 
zou elk mens moeten brengen tot een even verwonderd buigen als David voor 
God - God heeft de mens ondanks de zondeval niet afgeschreven! Nog steeds 
is de mens de kroon van de schepping. 
 

Hoe God die mens gemaakt heeft als kroon op heel die schepping wordt 
duidelijk vanuit het allereerste Bijbelboek: naar het beeld en de gelijkenis van 
de Drie-enige God (Gen. 1:26a). God als Drie Eén, de mens uit drie 
componenten (deelgebieden) één: uit aardstof gevormd tot lichaam als een pot 
door de pottenbakker, die er vervolgens zijn levensadem, geest, inblies en alzo 
- ergo werd de mens, zoals de Hebreeuwse grondtekst zegt, tot een levende 
ziel, die als God (Gen. 2:7) - in tegenstelling tot al het overig geschapene - kon 
denken, handelen en voelen. Bíjna goddelijk, en uiteindelijk bedoeld om Hem 
gelijkvormig te worden, te veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid (2 Cor. 3:18). Door de zondeval kwam echter een knik in de weg die 
God met de mens omhoog bedoelde. Door het offer van zijn Zoon biedt Hij tot 
op vandaag de mogelijkheid terug te komen op die oorspronkelijk door Hem 
bedoelde weg omhoog. 
 

Een van de gevolgen van de zondeval was, zoals God waarschuwend had 
voorzegd, dat de dood zijn intrede zou doen. Het blijkt dat in de loop van de tijd 
niet alleen lichamelijk daarvan de gevolgen merkbaar worden, maar allereerst 
en direct geestelijk. Het contact met God waarin de gegeven ingeblazen geest 
een sleutelfunctie heeft, is verstoord. De mens is in principe van af toen 
geestelijk dood. Zijn ziel had zich, via een keuze vanuit een vrije wil, boven de 
geest geplaatst - het Ik op de troon in plaats van God. Lichamelijk vertaalt zich 
dit uiteindelijk in de weg van sterven. Dood.  
 

Hoe belangrijk is het voor de mens een juist zicht te hebben op de door God 
bedoelde volgorde van de drie deelcomponenten en het door Hem bedoelde 
onderlinge samenspel daartussen. De door God in en door het offer van zijn 
Zoon geboden mogelijkheid om terug te komen op de door Hem bedoelde weg 
omhoog, Gods verlossingsplan, omvat namelijk de totale mens: geest, ziel en 
lichaam. Hebben we daarvoor oog? Hebben we zicht op het Bijbels 
mensbeeld? Zien wij Gods grootheid in juist de schepping van de mens? Een 
misser hier heeft grote en verstrekkende gevolgen! Wat is de mens… 


