
1 
 

DE WEG TOT HET VERBOND EN IN HET VERBOND DER GENADE 
 

Na de zondeval riep God Adam te voorschijn. Kwam de Heere met het woord van vergeving 
op de lippen? U kunt en dient beter te weten! Daar is eerst de te voorschijnroeping. Dat is 
voor Adam geen uitwendige zaak, maar voluit een inwendige zaak. De stem Gods drong door 
tot in zijn hart. Niet met een halleluja op de lippen, maar met vreze in het hart stond hij voor 
zijn Rechter. 
Wat leren we hier? Niet het verbond der genade komt aan de orde, maar het verbond der wer-
ken wordt Adam voor ogen gesteld. Dit verbond eist gehoorzaamheid op straffe des doods. In 
het verbond der werken werd door de gehoorzaamheid de weg ten leven geopend. Adam 
kreeg te horen, dat hij deze weg ten leven heeft toegesloten. De gesloten weg ten leven werd 
Adam bekend gemaakt. In een doodlopende weg door eigen ongehoorzaamheid kwam de 
mens terecht. Is dit reeds onze beleving geworden? Het werd voor Adam bevinding en inle-
ving. Adam had de zaak niet in de beschouwing en in zijn hoofd, doch in het hart werd voor 
hem waar: Ik ben des doods schuldig. 
Hebben we de schuldbrief en doodstijding reeds thuis gekregen? In deze weg en in deze weg 
alleen wordt bevindelijk het wonder gehoord, dat er bij de Heere nog een weg ten leven is 
door het verbond der genade. Deze weg werd door de Heere Zelf ontsloten en vervuld, gelijk 
ook de toesluiting van de weg ten leven een openbaring Gods is. Zo werkt de Heere in Gene-
sis drie. Zo predikte God tot de mens. Mogen wij dan anders prediken? De mensen ons toebe-
trouwd een andere weg voorhouden? 
We komen nu tot deze stelling vanuit Gods Woord: In het werkverbond kon de ongevallen 
mens ten leven ingaan. In het verbond der genade kan de zondaar het eeuwige leven ont-
vangen. Let op het cursieve: We moeten van mens een zondaar worden. Let op het woordje 
worden. God vindt geen zondaren, maar Hij maakt zondaren door ontdekkende genade. Zo 
worden we toebereid voor het verbond der genade, zo worden we voorbereid om het verbond 
der genade in te gaan. Dit is geen voorwaarde, waar wij aan moeten voldoen. Dit is Gods 
weg, die met de zondaar wordt gehouden. De Heere wil ten diepste Zijn genade realiseren. Op 
weg naar die werkelijkheid worden we voor God door God een verloren zondaar. De noodza-
kelijkheid der genade gaat vooraf aan de dierbaarheid der genade. 
Deze noodzakelijkheid en dierbaarheid der genade wordt in het besef van de zondaar nog 
meer verdiept, wanneer we van het verbond der genade teruggeleid worden naar het verbond 
der werken. In de ontdekking is er van het verbond der werken een weg naar het verbond der 
genade. In de nadere ontdekking is er een weg van het verbond der genade terug naar het ver-
bond der werken. Adam werd vanuit de ontdekking geleid naar de moederbelofte, de openba-
ring van het verbond der genade. Toen volgde het oordeel wegens de verbreking van het ver-
bond der werken. Leest deze wegen maar eens na in Genesis drie! 
Deze wegen dienen in de prediking ook van nu duidelijk voor ogen gesteld te worden. Helaas 
wordt hierdoor menigeen een dwaalweg ingeslagen. Wanneer het verbond der genade wordt 
gepredikt, wordt gezegd: "God is zo barmhartig, dat Hij genade schenkt om niet". Dit is op 
zichzelf wel waar, maar de genadeprediking wordt uit het juiste verband gerukt. De eis van 
het werkverbond komt niet aan de orde. En juist deze eis behoort tot het verbond der genade. 
In het verbond der genade wordt het werkverbond gehandhaafd. Wanneer we dit over het 
hoofd zien, staan we op één lijn met Arminius, die betoogde: "Wanneer God de zondaar ge-
nade bewijst, stapt Hij van Zijn rechterstoel af en beklimt Hij de troon der genade". Indruk-
wekkend klonk toen het woord van Gomarus: "Arminius, met zulk een gevoelen durf ik voor 
Gods rechterstoel niet te verschijnen!" Laten we toch niet vergeten - de Heere geve het ons te 
beleven - dat tussen het werkverbond en het genadeverbond een heerlijke overeenkomst be-
staat: In beide verbonden is de weg ten leven volstrekte gehoorzaamheid. Het verbond der 
genade is geen andere weg, het is geen andere methode Gods om tot het leven te komen. Het 
verbond der genade is dezelfde weg ten leven als het verbond der werken van ons eist: De 
vervulling van het gebod der gehoorzaamheid. Ja, in het genadeverbond wordt het werkver-



2 
 

bond vervuld, opgeluisterd en verheerlijkt. Het verbond der genade is gericht op de verheer-
lijking van de deugden Gods. In het genadeverbond krijgt God hetgeen Hij eist, de vervulling 
der wet en het wegdragen van de straf der wet. Wanneer we deze belangrijke zaken verdoe-
zelen, doen we God tekort. God schenkt geen genade met voorbijgaan van Zijn eisend recht. 
De Heere ziet in de vergeving der zonden niet door de vingers. God is rechtvaardig. Hij eist, 
dat aan Zijn recht wordt voldaan. Deze zaak klinkt ook zo duidelijk door in het der kerk, de 
Heidelberger Catechismus. Wanneer in het stuk van de verlossing, Zondag 5 gevraagd wordt 
naar een middel, waardoor we de straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade ko-
men, wordt nogmaals kernachtig naar voren gebracht: "God wil, dat aan Zijn gerechtigheid 
genoeg geschiede; daarom moeten wij aan haar, of door onszelf óf door een ander volkomen-
lijk betalen". Voor het recht des Heeren wordt de verslagen zondaar geplaatst, opdat de gena-
de volle genade voor hem worde, O vrienden, laat u toch de bloemhoven niet insturen door 
een prediking waar de mens wordt om Jezus aan te nemen buiten het recht om! Wat moet een 
niet ontdekte, een niet ontgronde zondaar met Jezus doen?  
Wat toch maakt de rechte hemelvreugd voor Gods kinderen? Een vreugde, die zij hier reeds 
leren smaken? Dat Gods deugden worden verheerlijkt! Het is hun niet te doen om de hemel 
van God, maar om de God van de hemel in de opluistering van Zijn Goddelijke Wezen. Het  
leven van het leven ligt in de ere Gods  
De vraag is tenslotte, of we iets van deze wegen en zaken mogen beoefenen voor ons eigen 
hart. Is de ere des Heeren het leven van ons hart? Wat zoeken we op het erf der kerk? Wij zijn 
weggelopen in het zoeken van eigen eer. God evenwel wel blijft staan in het handhaven van 
Zijn heilig recht. Hij kan van Zijn recht geen afstand doen. God zou ophouden God te zijn, 
indien het anders ware. Maar het is niet anders. Daarom maakt God niet zalig anders dan Hij 
bij Zijn volk deed uit vorige dagen. 
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