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Predikatie over Genesis 5 vers 21 t/m 24 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 29 januari 2012 
 
 Zingen Psalm 25 : 2 en 8. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Genesis 5 
 
  1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens 
schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Godes. 
  2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende hen en noemde hun 
naam Mens, ten dage als zij geschapen werden. 
  3 En Adam leefde honderd en dertig jaar en gewon een zoon naar 
zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 
  4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 
achthonderd jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
  5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd 
jaar en dertig jaar; en hij stierf. 
  6 En Seth leefde honderd en vijf jaar, en hij gewon Enos. 
  7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en 
zeven jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
  8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaar; en 
hij stierf. 
  9 En Enos leefde negentig jaar, en hij gewon Kenan. 
10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en 
vijftien jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaar; en hij 
stierf. 
12 En Kenan leefde zeventig jaar, en hij gewon Mahaláleël. 
13 En Kenan leefde, nadat hij Mahaláleël gewonnen had, achthon-
derd en veertig jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaar; en 
hij stierf. 
15 En Mahaláleël leefde vijf en zestig jaar, en hij gewon Jered. 
16 En Mahaláleël leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthon-
derd en dertig jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
17 Zo waren al de dagen van Mahaláleël achthonderd vijf en negen-
tig jaar; en hij stierf. 
18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaar, en hij gewon 
Henoch. 
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19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd 
jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig 
jaar; en hij stierf. 
21 En Henoch leefde vijf en zestig jaar, en hij gewon Methúsalah. 
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methúsalah gewonnen 
had, driehonderd jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaar. 
24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer, want God 
nam hem weg. 
25 En Methúsalah leefde honderd zeven en tachtig jaar, en hij ge-
won Lamech. 
26 En Methúsalah leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zeven-
honderd twee en tachtig jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
27 Zo waren al de dagen van Methúsalah negenhonderd negen en 
zestig jaar; en hij stierf. 
28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij gewon 
een zoon. 
29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troos-
ten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het 
aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft. 
30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd 
vijf en negentig jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en 
zeventig jaar; en hij stierf. 
32 En Noach was vijfhonderd jaar oud, en Noach gewon Sem, 
Cham en Jafeth. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 73 : 12 en 13. 

 
Met de hulpe des Heeren, gemeente, en onder de inwachting van 
Gods Heilige Geest wensen wij met u te spreken over Genesis 5 
vers 21 t/m 24. Daar luidt het Goddelijk Woord en onze tekst: 
 
21 En Henoch leefde vijf en zestig jaar, en hij gewon Methúsa-
lah. 
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methúsalah gewon-
nen had, driehonderd jaar; en hij gewon zonen en dochters. 
23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig 
jaar. 
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24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer, want 
God nam hem weg. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Henochs oorsprong. 
2e. Henochs leven. 
3e. Henochs uiteinde. 

 
Gemeente, er staat in het Woord van God: “Van veel boeken te ma-
ken is geen einde”. Je hebt het in de krant weer kunnen zien, zo 
tegen dat voorjaar, dan komen er nieuwe boeken uit. Dan worden er 
recensies geschreven. Een boek wordt aanbevolen of een boek 
wordt afgeraden. Ik weet niet of u dat nu ook weleens gehad hebt, 
dat je een boek gelezen hebt en dat toen je het uit had, toen zeg je: 
“Het was wel mooi, maar wat ben ik er nu feitelijk mee opgescho-
ten? Wat heeft dat boek nu aan mijn leven toegevoegd? Welke 
meerwaarde heeft het nu?” Veel lezen is vermoeiing, zegt het 
Woord. Je hoeft ook niet veel te lezen, maar je moet het goede 
lezen. Want het goede is veel. 
Dan ligt er vanochtend een Boek voor ons van tweeëndertig verzen. 
Nu wou ik je maar vanmorgen meteen vragen of je nu dat Boek al 
eens gelezen hebt in je leven? Dat Boek van maar tweeëndertig 
verzen. Maar al is het maar tweeëndertig verzen, en al is het veel 
dunner en dunner dan vele boeken die vandaag de dag worden uit-
gegeven, er staat een wijsheid in, er staat een waarheid in, dat kan 
geen ander boek je leren. Waarom niet? Omdat dit een Boek is dat 
nu door de Heere Zelf geschreven is. 
Er staat in het 1e vers: “Dit is het boek…” God heeft een boek ge-
schreven. De Heere Zelf laat ons in deze dag dit boek lezen. 
Maar nu gaat het weer over dat grote verschil. Lezen van het boek 
is goed, maar verstaan van het boek is beter. Ik las het van de week 
zo treffend bij Philpot in een ander verband. Philpot zegt: “Het is nog 
wat anders om door een ziekenkamer te lopen, of om er te liggen”. 
Het is nog wat anders een boek over ziekten te lezen, dan om de 
ziekte zelf aan het hart en aan het lijf te ondervinden. Dat is nogal 
een verschil. Het is nogal een verschil, zegt Philpot, toe te stemmen 
met het verstand, dat de mens in Adam gevallen is, of het te bele-
ven in het diepst van je bestaan. 
Mensen, het gaat hier over een boek dat afgedrukt moet zijn in je 
hart. Het gaat hier over een boek dat je niet alleen als letters op 
papier gelezen moet hebben, maar dat ook gelezen moet zijn in je 
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eigen bestaan. Dit moet de beleving van je leven wezen. Waarom 
moet dat nu toch? Omdat het heen snelt naar de eeuwigheid, 
vrienden. Omdat we onderhand God moeten ontmoeten. Omdat we 
voor Hem gesteld zullen worden, en omdat de Heere dan afrekening 
gaat houden. Afrekening naardat we gedaan hebben, hetzij goed, 
hetzij kwaad. 
Wat heb je nu meegenomen naar de kerk? Heb je goedheid mee-
genomen, of heb je kwaadheid meegenomen? Wat heb je nu mee-
gebracht? Want weet u,  ik haast mij dit te zeggen: Als er een mens 
is die zegt: “Man, ik heb karrenvrachten vol met kwaadheid meege-
bracht”, dan zeg ik u: “Er is balsem in Gilead”. Daar spreekt dit boek 
ook van. Voor de grootste der zondaren is er genezing, is er verge-
ving, is er redding bij God. Dat is wel een onbegrijpelijk, onbevatte-
lijk wonder hoor. Ja, je moet maar door de diepte heen gaan van de 
ontdekking en van de ellendekennis. Maar ook als je dit boek leest, 
dan zie je ook hoe onbegrijpelijk wonder dat is. Want er staat: “Dit is 
het boek van Adams geslacht”. Adams geslacht! Weet je welk 
geslacht dat is? Dat is dat geslacht dat God in het leven heeft ge-
roepen en dat God in het leven heeft gehouden. Hier is het in dit 
boek de geslachtslijn van Seth. Niet de geslachtslijn van Kaïn. Nee. 
Waarom niet? Kaïn is onbekeerd en onverzoend met zijn God. Over 
de wereld gezworven. Gestorven. Verloren gegaan. 
Maar juist die geslachtslijn van Seth, daar is het de Heere in ge-
weest Die zo kennelijk heeft willen werken. Die Zijn wonderen ge-
toond heeft. Ja, mensen, wij komen allemaal van Adam. Dus als hier 
nu staat: “Dit is het boek van Adams geslacht”, dan gaat dat over u 
en over mij. Dan gaat het over ons allemaal. Maar het is zo’n groot 
verschil of we nu een nakomeling zijn van de geslachtslijn van Kaïn 
of van de geslachtslijn van Seth. Het zal zo’n eeuwig verschil uitma-
ken of we nu met Kaïn mee verloren zullen gaan of met Seth mee 
behouden zullen worden door de Goddelijke genade. 
Is dat nu de strijd van je leven? Er zijn mensen die zich daar niet 
druk om maken. Er zijn anderen die zeggen: “Dat moet je gegeven 
worden, dat kun je niet weten”. Er zijn er bij die zeggen: “Ik heb voor 
Jezus gekozen, dus het is in orde”. Maar er is ook een waar volk 
van God, dat kent de strijd daar over. “Waar zal ik onderhand 
verschijnen? Kan ik God ontmoeten? Is mijn schuld vergeven?” Kijk, 
dat zijn levensvragen die in dit boek aan de orde komen, en die ook 
in dit boek beantwoord worden. Want de Heere roept niet alleen 
vragen op. De Heere geeft ook Zelf Goddelijke antwoorden, hemel-
se antwoorden. 
Dit is het boek van Adams geslacht, ten dage als God de mens 
schiep. Dus wij zijn uit Gods handen voortgekomen. Wij hebben 



 5 

onszelf niet gemaakt. Wij zijn geen mensen die leven kunnen geven, 
al is dat wel de mode van onze dagen. Nee, ten dage als God de 
mens schiep. Laat ik u nu dat eenvoudige voorbeeld noemen van 
die pottenbakker. Wie is het nu die bepaalt hoe die vaas, hoe die pot 
er uit komt te zien? Dat is de pottenbakker toch zeker! Dat bepaalt 
die vaas zelf toch niet! Nee, die vaas is onderworpen aan de handen 
van de pottenbakker. En naar het inzicht van de pottenbakker wordt 
die vaas gemaakt. 
Nou, en hier staat: “Ten dage als God de mens schiep, maakte Hij 
hen naar de gelijkenis Godes”. God bepaalde hoe wij er uit zouden 
zien, en de Heere heeft het beschikt dat er in ons iets van Hem Zelf 
werd afgedrukt: naar de gelijkenis Godes. Beelddrager Gods te zijn, 
mensen. En als wij elkaar tegen kwamen, dan zagen wij in elkaar 
iets van onze Schepper terug. Het ademde alles ter ere Gods. Wij 
leken op onze God en Schepper. Ja, naar de gelijkenis Godes. 
Moet je nu eens kijken! Kijk, in het natuurlijke is het zo, dan wordt er 
een kind geboren, dan komt er visite, die gaan naar dat kind zitten 
kijken: “Lijkt het nu op vader of lijkt het op moeder? Waar lijkt hij nu 
op?” Weet u, waar lijkt u nu op? Heb je weleens in de spiegel ge-
keken? Die wet is net gelezen. God heeft een spiegel u voor ogen 
gesteld, en mij ook. Waar lijken wij nu op? Hebt u weleens een keer 
uw afkomst gezien in de spiegel van die heilige wet van God? Lijkt u 
nog op God? Of niet? Want dat hoofdstuk gaat verder. “Man en 
vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen, en Hij noemde hun naam 
Mens”. Jazeker. Waarom werd de mens geen dier genoemd? Om-
dat de mens het beeld Gods droeg. Dat maakte de mens tot mens. 
Ja, hij noemde hun naam Mens ten dage als zij geschapen werden. 
En nu komt het: “En Adam leefde honderd en dertig jaar, en gewon 
een zoon naar “zijn” gelijkenis, naar “zijn” evenbeeld”. Niet meer 
naar de gelijkenis Godes, maar nu naar de gelijkenis van de mens 
en naar de gelijkenis van de gevallen mens. U weet het hoe onom-
wonden de Schrift daarover spreekt, hoe de mens gevallen is in 
zonde en ongerechtigheid. Hoe de mens de dodelijke keuze tegen 
God zijn Schepper heeft gemaakt. Hoe het schepsel gedurfd heeft 
tegen de Heere zich te verheffen. Dat heeft u geweten. Dat staat in 
het Woord. Genesis 3. Daar staat het hoe die diepe val over ons ge-
komen is. 
Nu nog een keer die vraag: Hebt u weleens in die spiegel gekeken? 
En toen de spiegel van Gods heilige wet je werd voor gehouden, 
toen de reinheid van Gods rijk je werd voorgesteld, heb je toen wel-
eens een keer je eigen onreinheid gezien, je eigen walgelijkheid 
voor God? Of ben je nog een mens die het nogal aardig met zichzelf 
getroffen heeft? Waar heb je je mee bedekt? Of moest je voor de 
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dag komen? Moest je naakt en geopend voor het aangezicht Gods 
verschijnen? Heeft de Heere je net als Adam tevoorschijn geroe-
pen? Waar ben je? En kon je niet meer achterblijven? Omdat die 
Goddelijke stem, die klinkt met kracht. Weet u wat dat voor stem is, 
die stem des Heeren? Dat is een stem die niet alleen spreekt, maar 
die ook grijpt en naar Zich toe haalt. Adam kon niet achterblijven 
toen de Heere hem riep, maar hij móest voor de dag komen. 
Naar het beeld van Adam is zijn zoon Seth geschapen. En ik zei het 
u: wij zijn allen Adams geslacht. Wij lijken niet meer op onze Schep-
per, maar wij lijken op onze vader Adam in zijn diepe val, in zijn 
verlorenheid, in zijn vuilheid, in zijn zondigheid. Ja, zo is het met ons 
leven gesteld. En daarom is dit boek zo’n droevig boek. En in dit 
boek vindt u ook de oorzaak van de begraafplaatsen, van de zieken-
huizen, van de moeiten in je leven. In dit boek vindt u de oorzaak 
waarom het in uw leven niet gaat zoals u graag had willen hebben 
dat het ging. Hierin vindt u de oorzaak dat uw leven eindig is, dat u 
hier geen blijvende stad hebt. De oorzaak vindt u in dit boek. Wij 
lijken op Adam. En God had gesproken tot Adam: “Ten dage als ge 
daarvan eet, zult ge de dood sterven”. Als u zondigt zal het op straf-
fe des doods zijn. Nu is dit boek zo’n tegenstelling. Het staat zo lijn-
recht tegenover elkaar. “En Adam “leefde”, staat er. Ja, hij leefde. 
Maar aan dat leven van Adam is perk en paal gesteld. Er wordt een 
leeftijd genoemd, en het einde van dat leven is: “en hij stierf”. En dat 
“en hij stierf” gaat dat hele boek door. Dat keert telkens terug. “En hij 
stierf”. Dat is het droevige refrein van ons aller bestaan. Dat is het 
droevige refrein dat tot op de dag van vandaag klinkt. We hebben 
nog niet zo lang geleden oudejaarsavond gehad. Toen was het nog 
maar de vraag of we het nieuwe jaar in zouden gaan. Nu is 2012 
alweer zowat een maand oud. En is er één dag geweest dat er geen 
rouwadvertenties in de krant stonden? Dit refrein gaat telkens door. 
Weet u, ik las bij Izak Da Costa, die bekeerde Jood, weet u wel. Hij 
zegt: “Hier in dit boek heeft God de slinger van de klok aangeduwd. 
En die klok slaat maar: sterven, sterven, sterven, sterven. En bij elke 
seconde gaat er een sprake tot ons: “Gij zult sterven”. Heb je die 
sprake al eens gehoord? Is de tijd al eens een keer iets benau-
wends voor je geweest? Heeft het al eens je verdwijning, je onder-
gang gepredikt? Sterven! God heeft gesproken: “Gij zult sterven”. 
En hier vindt u het dat God woord houdt. En als God in deze zaak 
woord houdt, dan zal God in al het andere ook woord houden. En 
God spreekt: “Gij zult sterven en Mijn oordeel zal over u komen”. 
Mensen, sterven is iets verschrikkelijks. Sterven is iets zo aangrij-
pends, dat is iets zo verschrikkelijk moeilijks. Want niemand is er die 
in het sterven voor God kan bestaan. Niemand is er die zijn ziel van 
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het graf en van de ondergang kan redden. Deze echo “en hij stierf” 
gaat door tot op de dag van vandaag. Is dat nu al eens iets wat je 
levend in de greep heeft gehouden? In de greep: “Ik moet sterven. 
Ik moet God ontmoeten”. Heb je daar weleens wakker van gelegen? 
Of zeg je: “Dat komt onderhand wel een keer”? 
Hoe is dat gekomen, dat je daar wakker van gelegen hebt? Hoe is 
dat gekomen, dat dat je bezig hield? Je zegt: “Ik heb iets van dat 
boek geleerd”. Wat heb je geleerd dan? “Ik heb geleerd dat heel 
mijn leven één grote vijandschap is. Ik heb geleerd dat mijn leven 
niet beantwoordt aan het heilig doel van God”. Hoe heb je dat ge-
leerd eigenlijk? Het behaagt de Heere door de dwaasheid der predi-
king te bekeren die geloven. Je zegt: “Ik had in de kerk gezeten, ja 
goed, daar zat ik altijd en ik hoorde de prediking aan, en de ene 
keer stond het me aan en de andere keer niet, en dan was het te 
lang, en dan te kort, en dan te zwaar, en dan te licht. Het  was van 
alles. Maar dat Woord ging tot mij spreken. Het was net alsof het 
voor mij alleen was. Ineens kreeg ik in m’n eentje, en ik kon niet 
meer voor een ander luisteren. In m’n eentje kreeg ik met God te 
maken. Ineens werd alles anders in mijn leven. Ik ging een werke-
lijkheid zien die niet gezien wordt. Ik ging een werkelijkheid zien die 
ik nooit geweten heb. Ik ging mijn afkomst verstaan. De Heere is het 
Die in mijn hart heeft laten weten wie ik nu ben voor Hem”. Want 
weet u, daar heb je het punt. We kunnen er ons druk over maken 
hoe wij voor God zullen wezen. Maar weet u waar we ons druk over 
moeten maken? Dat we weten hoe God ons ziet. Hoe de Heere over 
ons denkt. Wat Hij over ons leven uitspreekt. Het gaat over Góds 
oordeel. Niet over óns oordeel. Het gaat over Hém. 
En nu staat hier: “Adam leefde, Adam stierf; Seth leefde, Seth 
stierf”. En dat gaat zomaar door. En in die lijn wordt Henoch gebo-
ren. En van Henoch, dat valt zo op, zo in het midden van dat boek, 
daar gaat het zo anders mee. Maar Henoch is nu in datzelfde leven 
als zijn vaderen terecht gekomen. Die oorsprong van Henoch is de-
zelfde oorsprong als die wij hebben. En weet u wat het is? Al die 
mensen hebben in hun leven het leven door mogen geven. Ja, dan 
zeggen we: “Het is even mooi als er een kind geboren wordt, dat je 
het leven door mag geven”. Maar elke ouder geeft met het doorge-
ven van het leven ook het sterven door. Het gaat naar het einde toe. 
En dat gold nu ook van Henoch. Al is zijn uitloop zo anders, dat gold 
nu ook van Henoch.  
Weet u wat Henoch geleerd heeft? “Wij hebben hier geen blijvende 
stad”. Maar hij heeft nog wat geleerd. “Maar wij zoeken de toeko-
mende”. Dat heeft hij geleerd. Hoe is hij tot die les gekomen? Wel, 
dat heeft God gedaan. God heeft een regel ingesteld. En de regel 
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die God heeft ingesteld, dat is de stervensregel. Dat refrein gaat 
door. En wij zijn mensen die onderworpen zijn aan die regel. Want 
kijk, al heb je alle universiteiten van binnen gezien, al ben je de 
sterkste mens op aarde, al ben je de gezondste, er is er niet één 
van ons die hier eeuwig leven heeft. Wij zijn allemaal onderworpen 
aan de regel van het sterven. Nog een ogenblik en onze levens-
draad wordt afgesneden. Dat is de prediking van die grijze haar. Dat 
is de prediking van die rimpel. Dat is de prediking van die klacht hier 
en die pijn daar. Dat is de prediking, dat het heengaat naar het ster-
ven. En diezelfde Da Costa zegt zo: “Wij zijn in het leven om ons te 
ontwikkelen”. Dat is ook iets van onze dagen: ontwikkeling. Hij zegt: 
“Maar elke ontwikkeling is een stap naar de afgang, is een stap naar 
de verdwijning”. Elke ontwikkeling die tijd kost, doet ook de tijd weg 
gaan, en het sterven dichterbij komen. Ja, mensen, daar zijn wij alle-
maal aan onderworpen. Maar God niet. God is de Eeuwige Die 
boven Zijn eigen regel verheven is. God is de Enige Die niet onder-
worpen is aan de stervensregel. God leeft van eeuwigheid tot eeu-
wigheid. En het behaagt de Heere, mensen… Dat is het wonder dat 
nu vanaf die kansel klinken moet, elke zondag opnieuw, in die 
zwarte nacht van ons zondige bestaan, in de puinhoop van ons le-
ven, dat het Gode behaagt om nu dat eeuwige leven ook weg te 
schenken aan mensenkinderen. 
Dacht u dat Seth en de geslachtslijn van Seth iets anders verdiend 
hadden dan Kaïn? Dacht u dat Adam het verdiend had dat God hem 
alsnog in genade en ontferming zou aanzien? Dacht u dat er één 
mens op aarde leeft die het waardig is dat God hem bij Zich voegt 
en tot Hem haalt? Niet één! Hier schittert in dit boek het vrije van de 
gunstbewijzen Gods, het soevereine van het genadig handelen des 
Heeren. Hier schittert het dat de stervensregel door de Levensvorst 
doorbroken wordt. Hier staat het opgetekend hoe het in ons leven 
gaan moet, wil het wel met ons zijn voor tijd en eeuwigheid beide, in 
dit leven en in het sterven straks. Hier staat het geschreven, want 
Henoch leefde vijfenzestig jaar. 
Geleefd. Hoe lang hebt u al geleefd? Zomaar geleefd. De tijd is door 
je vingers heen geglipt. Geleefd als in een gedachte, als in een 
schaduw. Zomaar snelt het heen. De dagen rijgen zich aaneen. 
Maar er is met Henoch wat gebeurd. En nu geloof ik dat hier het 
punt ligt: “En Henoch leefde vijfenzestig jaar en hij gewon Methúsa-
lah”. Wat is er gebeurd met Henoch toen hij Methúsalah gewonnen 
had? Ik moet denken aan die oude predikant, die als hij op kraam-
bezoek kwam in dat wiegje stond te kijken en dan zei: “Geboren om 
te sterven, geschapen voor de eeuwigheid”. Heb je ook zo al eens 
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een keer naar zo’n vertederend jong, nieuw leventje gekeken? Ge-
boren om te sterven, geschapen voor de eeuwigheid. 
En ik geloof dat dat bij Henoch gebeurd is, op dat punt, toen hij zijn 
zoon Methúsalah in zijn armen hield, dat hij in dat nieuwe leven iets 
van de voorbijgang en van de verdwijning gezien heeft. Dat God het 
heeft willen gebruiken om hem stil te zetten voor Zijn heilig aange-
zicht. Je zegt: “Dat komt zo slecht aan de orde in die woorden over 
Henoch: ellende, verlossing en dankbaarheid”. En toch staat het er 
wel. Want de hele Schrift verklaart het ons, dat het de Heere be-
haagt om in die weg een mens tot Hem te voeren, dwars door de 
ellende heen tot de verlossing van de ziel, om in dankbaarheid aan 
de drie-enige God te leven. Het is Henoch die net als Adam tevoor-
schijn gehaald is en in de lichtkring van die heilige God heeft moe-
ten verschijnen. En daar in die lichtkring van die heilige God, daar is 
dat sterfelijk schepsel aan zijn zwarte vuilnisbelt openbaar gekomen, 
als wrakhout, als een brok zonde en ongerechtigheid. Daar heeft 
God met hem afgerekend, mensen. Daar heeft God hem zijn oor-
sprong getoond, waar hij nu vandaan gekomen is. En weet je welke 
oorsprong God een mens leert? Twee stukken. De rechtstaat en de 
val. En heb je dat geleerd? Heb je die les nu ondervonden in je le-
ven? Heeft de Heere je daar bij bepaald? Dat je goed en recht uit 
Zijn Goddelijke handen bent voortgekomen. En dat je door eigen 
schuld, door een eigen boze keus van God bent af gevallen en in 
een diepte van bederf bent neer gevallen. Heeft God je dat geleerd? 
Dat Hij het niet is Die het kwaad gedaan heeft, maar dat u het zelve 
bent. Dat je jezelf voor God hebt moeten verfoeien in stof en in as. 
Ik geloof dat Henoch het wel kon vinden met die tollenaar in de 
tempel. Van verre staande. Net over de drempel. Maar wat hindert 
dat. Hij was binnen. Net over de drempel, slaande op de borst: “O 
God, wees mij, zondaar, genadig”. Ik geloof dat ze het best hadden 
kunnen vinden. 
Voel je je ook thuis in zo’n gezelschap? Kun je daar ook mee over-
weg, met zulke mensen? Of vind je dat maar zware praat? Vind je 
dat maar donker doenerij? Of is dat de beleving van je bestaan ge-
worden? Een onwaardige. Een mens zonder rechten. Een mens met 
plichten. En je beleeft zo’n zaak. Al moet er een nagelschrapsel van 
mij bij, dan is het eeuwig verloren. Ben je weleens als een verloren 
mens over de wereld gegaan? Want dan gaan de dagen tellen hoor. 
Dan staat er maar niet zomaar: “En hij leefde, of zij leefde”. Nee, 
dan gaan de dagen tellen.  “Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat 
wij een wijs hart bekomen zouden”. Want weet je waar die nood 
naar toe leidt, mensen? Omdat dat een nood van God gewerkt is. 
Die leidt tot God. Want alles wat God geeft, dat keert tot Hem weer. 



 10 

Dit is de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot 
zaligheid werkt. De droefheid der wereld werkt de dood. Als je op de 
wereld rondkijkt en je zegt: “Ik had het zo willen hebben, ik had dat 
willen hebben, ik had dat willen doen, ik heb dat nog gemist”. Dat is 
een droefheid die werkt de dood. Als het tegenvalt in het leven en 
het blijft maar op die platte wereld en het komt nooit tot God, ja, dan 
is het een verloren zaak. Maar de droefheid naar God, die werkt een 
onberouwelijke bekering tot zaligheid. 
Henoch is bij zijn oorsprong bepaald. Want als je bij je oorsprong 
bepaald wordt, dan kom je er achter dat je op weg bent, op weg 
naar de eeuwigheid, en dat wel helemaal in je eentje. Ben je wel-
eens alleen geweest? Ik heb het u misschien weleens vaker ge-
zegd. De oude dominee L. Vroegindeweij zegt het zo treffend. Hij 
zegt: “Sterven dat kan alleen als je met z’n tweetjes bent, anders 
kan het niet”. 
En Henoch was alleen. Hoe weet je dat? zeg je. Omdat er in het 
volgende vers staat: “En Henoch wandelde met God”. Henochs le-
ven! En Henoch wandelde met God. 
Mensen, je loopt niet de straat op en daar zie je een wildvreemde 
lopen, daar ga je niet maar zo bij lopen, en die ga je maar niet zo al 
je hartsgeheimen vertellen. Daar ga je niet mee op wandelen. Nee, 
dat doe je niet. Zullen twee tesamen wandelen, tenzij zij niet eerst 
zijn overeen gekomen, zegt de profeet Amos. Ja toch zeker! 
Wat is er aan die wandeling met God vooraf gegaan? Daar is een 
ontmoeting met God aan vooraf gegaan. Ja, ik zei het u, gedaagd in 
die heilige lichtkring van de Goddelijke gerechtigheid, en daar verlo-
ren moeten gaan onder God. Maar ook gered geworden van het ver-
derf, door de levendmakende genade Gods in Christus. Wat is er 
toch gebeurd met een mens die met God wandelt? Wat is er toch 
gebeurd in die ontmoeting, die aan die wandeling vooraf gaat? Daar 
moet ik mij verfoeien in stof en as. Daar lig ik plat voor God op de 
grond. Daar vrees ik het allerergste: de voet op de nek en de 
zwaardsteek in mijn hart. Daar verwacht ik de dood en om te zullen 
komen. Maar het Woord zegt het zo treffend: “Gij heft mijn hoofd 
omhoog en doet mij Uw gunst aanschouwen”. Dat is dat oude beeld 
uit die oude rechtspraak, daar in het Midden Oosten. Dat zo’n rech-
ter dan van zijn troon kwam, de trapjes af kwam, en daar die gevan-
gene, die plat op de grond lag, bij de kin greep en hem in zijn ogen 
liet zien. En wat toonden die ogen? Die ogen toonden mededogen. 
Die toonden genade. Die toonden vriendelijkheid. 
Mensen, is dat gebeurd? Waar je jezelf moest verfoeien voor God. 
Waar je het wist geen enkel recht te hebben. Waar je het Goddelijk 
recht moest aanbidden. Waar je het eens werd met dat oordeel des 
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Heeren over je leven: “Betaal Mij wat ge schuldig zijt. En als ge niet 
kunt betalen, ge zult voor eeuwig verloren moeten gaan”. De Heere 
is recht in al Zijn weg en werk. Heb je dat al eens mogen bekennen? 
Al moest je ook verloren gaan, je kon toch geen kwaad woord van 
de Heere meer spreken. Uw wil geschiede. Gij doe wat goed is in 
Uw heilige Gods-ogen. En dat de Heere het op het dodelijkst tijds-
gewricht liet aan komen. Dat de Heere het je beleven liet, dat je val 
je wegvoert naar de eeuwige nacht. 
Ben je al eens aan het zinken gegaan? Zinken in een bodemloze 
put. Ben je al eens weggezakt? Is het al eens nacht geworden? Zo 
zwart, dat is niet uit te zeggen. Is het al eens hopeloos verloren ge-
weest in je leven? Is het al eens een keer onmogelijk geweest om 
zalig te worden? Heeft de Heere je dat punt laten meemaken, dat je 
onder Hem weg viel, en dat je toen viel en zakte, en je niets meer 
had om je nog aan vast te grijpen, God die Bodem legde in je be-
staan. Dat je neer mocht zakken op het volbrachte werk van de Mid-
delaar. Dat je neer mocht zakken op het Borgtochtelijke werk van 
Christus. Mocht je je knieën al eens buigen aan de voet van Golgo-
tha’s kruis? Heeft de Heere je iets van het bloed van de Middelaar 
getoond, doen proeven en smaken? Heeft de Heere in je ziel het 
kruis van Christus afgedrukt? Heeft God vrede met je gemaakt in de 
weg van de Middelaar Gods en der mensen? Heeft de Heere een 
Deur der hoop voor je geopend in het dal van Achor? Is je nood al 
eens opgelost geweest, omdat God al je zonden achter Zich gewor-
pen had in een zee van eeuwige vergetelheid? Heeft die vreemde 
ruil plaats gegrepen? 
Het is vandaag de dag een theologie geworden, mensen, dat moet 
ik toch zeggen. Van indrukken en beleving wordt een grond ge-
maakt. Ik ben er zo bang voor. Want vandaag beleef je het en dan 
geloof je het wel. Morgen beleef je het niet en geloof je het niet. 
De zaligheid ligt vast buiten de Kerk in Christus. Ja, het wordt in het 
hart gewerkt. Jazeker! Maar weet je waarom ik dat nu zeg? Het ligt 
buiten de Kerk in Christus vast. Hoe wij ook schommelen en schud-
den, dat doet aan de vastigheid van die zaligheid niets af. Ge moet 
het weten, mensen. Ge moet het weten een Middelaar te kennen. 
Ge moet het weten dat je ziel gered is, dat je tranen gedroogd zijn. 
Je moet het weten dat de Persoon van de Heere Jezus Christus aan 
je is toegepast. Je moet het weten, mensen, opdat dit refrein van 
sterven doorbroken wordt. Ge moet geestelijk levend gemaakt zijn, 
opgehaald zijn uit de ruisende kuil met modderig slijk, uit het graf 
van zonde en ongerechtigheid. Ge moet in het leven gezet zijn, de 
toeknik Gods beleefd hebben, omdat de Vader is genoeg gedaan in 
het Offer van de Zoon. Ge moet het weten, opdat ge wandelen 
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zoudt met God. Want juist in dat uur, als de ontmoeting met God 
plaatsgrijpt, als Christus tussen beiden treedt en vrede maakt in het 
hart, dan mag er een keuze gedaan worden. Want als de zonden 
een ogenblik weg zijn, als de wereld uit je hart verdreven is, als je 
niemand ziet dan Jezus alleen, als het er daar over gaat dat de eeu-
wigheid een ogenblik in de tijd is, dan wordt daar een verbond ge-
maakt. Want wat is dan je heilige begeerte? Om nu voortaan Gode 
te leven. Geen zonde meer te doen. De wereld te verzaken, te verla-
ten. De oude natuur te doden en in dat nieuwe Godzalige leven te 
wandelen. Ja toch zeker! De goede keuze te mogen doen. Maar er 
dan achter te komen dat er van die goede keuze natuurlijk helemaal 
niets terecht komt. 
Maar weet je wat nu het wonderlijke van een wandeling is? Zomaar 
om beurten praten ze met elkaar. Het is niet zo dat Henoch alleen 
aan het woord geweest is hoor. God heeft ook gesproken. Dat is de 
vrede en de rust van de Kerk. Dat God met Zijn Kerk spreekt. De 
laatste ontmoeting is het beste bewijs van de waarheid. Ja toch ze-
ker! De Heere heeft Henoch ook onderwezen. En weet je waar de 
Kerk van God in de wandeling met God achter komt? Dat het niet 
onze ontrouw is die nog scheiding maakt, maar dat het Zijn trouw is 
die ons vast houdt. Dat het Zijn onverwrikbre trouw is die ons door 
dit leven heen leidt en ons naar Huis voert. Dat het de Heere is Die 
het waar zal maken. Ja, en dan een wandeling. Weet je wat het is 
met een wandeling? Als je twee vrienden hebt, dan kunnen ze in 
een wandeling zo innig met elkaar spreken. Dan kunnen ze zo de 
diepste zielsgeheimen blootleggen. Dat wordt hier ook bedoeld. Een 
wandeling met God. En Henoch wandelde met God. En hij heeft de 
Heere alles verteld wat er in zijn hart omging. Hij heeft al zijn zon-
den, al zijn ongerechtigheden, al zijn inwonend verderf, al zijn aan-
klevende en dadelijke zonden, al zijn noden die hem bezig hielden, 
hij heeft het alles de Heere geklaagd. 
Ben je weleens in de stilte? Dat je zomaar in het bos een eindje 
wandelde, om je hart voor God uit te storten. Sluit je je weleens op 
in je binnenkamer? Of heb je die niet meer? Om gemeenschap met 
God te oefenen, te klagen over je bestaan, de Heere te zeggen wie 
je nu blijft. Mag je het weleens voor de Heere belijden, na ontvangen 
genade, niet op te knappen? Is er nog een schuilhoek in je hart? 
Durf je de Heere te zeggen alles, maar dan ook alles? Die boezem-
zonde, Heere, het trekt zo. En je struikelingen. En je twijfelingen. En 
je ongeloof. En je mistrouwen van God. Wat mag de Heere van je 
weten? Mag Hij nu alles weten? Mag je je hart voor Hem open leg-
gen? 
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Maar nu het geheim. Legt de Heere ook weleens Zijn hart voor u 
open? Want als Hij Zijn hart voor u open legt, dan verdrinkt dat 
verzondigde bestaan van mij in dat hart vol van liefde van God. Als 
Hij Zijn hart open legt, dan is dat een hart dat klopt omwille van het 
Offerwerk van Christus, van mededogen, van genade, van blijvende 
liefde. Het is de Heere Zelf Die ook aan Henoch geopenbaard en 
verklaard heeft dat Hij het is Die hem voert door de aardse woestijn, 
naar het erfgoed daar Boven. 
Ik heb zo’n last van mezelf, klaagt een levend mens. En God zegt: 
“Het zal niet altoos duren. Nog even en dat leven wordt afgesneden, 
wordt afgelegd, dat verzondigde bestaan ben je kwijt, en je zult vol-
maakt Mij mogen dienen”, spreekt de Heere. 
Heb je weleens in die wandeling uit gekeken naar het einddoel? Dat 
je van de omstandigheden een ogenblik werd af gehaald. Dat je een 
ogenblik niet meer binnen kon kijken, maar dat je naar Boven zag. 
Ga heen naar beter. Hier is het geen hemel. Hier is er geen vol-
maaktheid. Die wandeling hier, dat is een pelgrimstocht door de 
nacht. Dat is een strijd. Dat is een zorgelijk bestaan. Dat is een le-
ven van sterven, gedurig sterven, ondergaan. Dat is een nadere 
oefening van wie je nu bent in je diepe val. En dat is een nadere 
oefening van Wie God nu blijft in het aangezicht van Christus. In die 
levensweg, in die wandeling met God wordt het wonder steeds gro-
ter, mensen. Leef je al van het wonder? Is dat je ademtocht? Het 
wonder Gods, de trouw van God, is dat het, mensen, waar je je in 
beweegt? Heb je zo weleens naar de zon gekeken, en naar die 
knopjes aan de bomen? Heb je zo weleens gezien om je heen en op 
je bord en in je huis en op je bankrekening en in je eigen bestaan? 
Heb je zo weleens gekeken? 
Henoch leefde met de Heere als in een wandeling? Henoch wan-
delde met God. Ach ja, het leven werd geheiligd, niet door Henoch, 
maar door God, omdat Hij er bij was. En een geheiligd leven is een 
gezaligd leven. En een gezaligd leven komt Thuis. 
 
We gaan eerst zingen, Psalm 119 vers 17. 
 

Leer mij, o HEER', den weg, door U bepaald, 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 
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En Henoch wandelde met God, nadat hij Methúsalah gewonnen 
had, driehonderd jaar. Driehonderd jaar. En hij gewon zonen en 
dochters. Weet u, dat staat er toch maar bij: “en hij gewon zonen en 
dochters”. Luther dacht: “Weet je wat ik doe? Ik ben zondig en ik 
ben slecht, ik ga maar naar een klooster. Dan doe ik de deur achter 
mij dicht, dan zal ik wel opknappen”. Maar het werd alleen maar er-
ger met Luther. De zonde in zijn eigen hart, het boze bestaan, dat 
had hij mee gebracht het klooster in. Dus nee, dat opsluiten en van 
de wereld weg gaan, dat je ontheffen van je taak op deze aarde, 
nee, dat is er niet bij. Nee, er staat hier: “en hij gewon zonen en 
dochters”. Weet je wat dat betekent? Hij is als een priester in zijn 
gezin geweest. Hij heeft Gods Woord gehoorzaamd, ook in de hui-
selijke kring. Gaat heen, vermenigvuldigt u. Dat is waar geworden in 
het leven van deze man. Juist als een mens met God leeft, dan gaat 
hij ook in het aardse bestaan de eisen en de geboden Gods zoeken 
te eerbiedigen. Dan moet dat leven beantwoorden aan het Woord 
van God. Hij gewon zonen en dochters. Hij is die zonen en dochters 
voorgegaan in die voorzeide leer. Hij heeft die belofte, die je mis-
schien ook wel gedaan hebt aan het doopvont, die belofte heeft die 
man in de praktijk gebracht, om ze op te voeden in de christelijke 
leer. 
Wat zal die man verteld hebben aan zijn kinderen? Wat denk je? 
Wat zal die man verteld hebben? Heeft hij een boek gepakt en ge-
zegd: “Lees dit maar, dan weet je wat de waarheid is”? Of zou die 
man verteld hebben: “Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij 
gedaan heeft aan mijn geest”. Weet wat ik geloof? Ik geloof dat hij 
die driehonderd jaar van die wandeling met God, dat dat een ge-
tuigenis geweest is. Dat hij goed van God en slecht van zichzelf ge-
sproken heeft. Dat zijn omgeving het heeft mogen horen Wie de 
Heere voor hem geweest is. 
Heb je ook zoiets te vertellen? Waar hebben we het eigenlijk over 
op die verjaardagen van ons? Waar we dan ook zijn, waar praten 
we over? Is dit er ook nog: de wandeling met God? Want weet u wat 
het is? In een wandeling wordt veel gezien, veel opgemerkt en veel 
besproken. Dan moet er toch altijd wel wat te verhalen zijn. 
Ja, zeg je, maar het is zo stil in mijn leven? Zal dat dan ook niet 
eens verhaald moeten worden! Ik ben weg gezworven. Ik ben mijn 
God kwijt geraakt. Waar ben ik terecht gekomen? God dwingen, 
mensen, heeft geen zin. Een eigen gekozen weg gaan leidt altijd 
naar de dood. Weg zwerven bij de Springader van het leven van-
daan, dat haalt de grootste donkerheid, duisterheid, magerheid over 
je ziel. En juist die innige gemeenschap met God, dat is het leven. 
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Moet je ook weleens klagen? Ja, zeg je. Ik zeg: “Wat klaag je dan?” 
De dagen der donkerheid zijn vele, zeg je. Kijk nu eens hier. Zo 
waren al de dagen van Henoch driehonderdvijfenzestig jaar. Ja, die 
man is jong gestorven. Moet je eens kijken. Zijn vader werd negen-
honderdtweeënzestig. En zijn zoon werd negenhonderdnegenen-
zestig. En hij ‘maar’ driehonderdvijfenzestig. Ik geloof niet dat het 
erg was voor Henoch. Het doet me denken aan Simeon. De Heere 
had gezegd: “Je zult de dood niet zien voordat je de Vertroosting 
Israëls zult gezien hebben”. En toen hij dat Kind in zijn armen stond 
te wiegen, toen zei hij: “Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in 
vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw Zaligheid ge-
zien”. Toen is die man tot leven gekomen, toen hij de Zaligheid 
gezien had. Dat is beslissend, dat is bepalend in ons leven. De Za-
ligheid te zien. 
Vroeger hoorde je nog weleens een kind van God zeggen… Die 
was dan bijvoorbeeld zeventig jaar, en die was op zijn dertigste tot 
vernieuwing gekomen. Dan zei hij: “Zeventig? Nee, ik ben eigenlijk 
veertig”. Die telde alleen de jaren die hij met God gewandeld had. 
Nou, er wordt hier ook zo’n onderscheid gemaakt. Hij had vijfenzes-
tig jaar geleefd. Driehonderd jaar gewandeld met God. En hij is drie-
honderdvijfenzestig jaar geworden. Wat zal die man getreurd heb-
ben over die vijfenzestig jaren die hij in de wereld geleefd heeft. Die 
hij niet aan de Heere gewijd heeft. 
En nu dit: Die man is jong gestorven in zijn dagen. Zo erg was het 
niet. Ik wou eens vragen: Wil je graag oud worden? We doen er wat 
aan tegenwoordig, is ’t niet? Een pilletje, een drankje. Oud worden. 
En dan? Wat heb je dan? Als je nu stokoud geworden bent, dan 
houd je een schuldregister over, mensen. Al die dagen gezondigd. 
Zou het niet een voorrecht zijn om voor vele zonden behoed en be-
waard te worden! 
Nog eens een keer. Hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 
toekomende. Kijk, de apostel Paulus klaagt over zichzelf en hij zegt: 
“Ik wenste wel ontbonden te zijn, met Christus te zijn, dat is zeer 
verre het beste”. Voor die man was sterven niet zo erg meer. Nee, in 
het leven van Gods Kerk wordt de dood niet weg geschoven, maar 
komt de dood juist zo akelig dichtbij. Maar ook weleens verlossend 
dichtbij, als in de gemeenschapsoefening met God in Christus de 
dood zijn prikkel en de hel zijn overwinning verloren hebben, als je 
Hem zien mag naar Wie je heen reist. Want God heeft met Henoch 
gewandeld en God heeft hem geopenbaard wat hierna zijn zal. Ja-
zeker! De verwachting in het hart van Henoch is levendig gehouden. 
De Heere heeft het er zo naar gemaakt dat Henoch geen onbeken-
de God zou ontmoeten, maar dat daar een trekking, een liefdes-
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trekking naar God gekomen is, om uit het lichaam uit te wonen en bij 
de Heere in te wonen. 
Driehonderdvijfenzestig jaar is hij maar geworden. 
En dan het volgende hoofdstuk, Genesis 6, gaat vertellen over de 
ongerechtigheid van de mensen. Dan gaat God de wereld slaan met 
de zondvloed. En na de zondvloed zegt God: “De jaren des mensen 
zijn honderdtwintig”. De meesten van ons halen het niet. Gedurig 
nog niet eens bij elkaar opgeteld. Honderdtwintig jaar uiterst. En Da 
Costa weer, die zegt: “Dat is even een zegen, dat God de levensda-
gen heeft ingeperkt. Dan krijgen we minder gelegenheid om te zon-
digen. Is dat even een voorrecht voor de mensheid”. Heb je het ook 
weleens zo gezien? Als een voorrecht voor de mensheid, dat de 
Heere die levensdagen ingekort heeft. Maar, mensen, de levensda-
gen ingekort, dat betekent ook dat het in een kortere tijdspanne zal 
moeten gebeuren. Dat we moeten weten, wil het wel met ons zijn. 
Want er staat: “Henoch dan wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God nam hem weg”. En hij was niet meer “hier”. Maar hij 
was “daar”. Dat betekent het. Want God nam hem weg. Uit de 
grondtaal kun je ook vertalen: “God nam hem tot Zich”. God nam 
hem weg van hier, om eeuwig te zijn daar. 
Wat gebeurt er als God een mens weg neemt die in Christus voor 
Hem geheiligd is? Dan wordt de mens weg gehaald bij de wereld 
vandaan. Wat een zegen. De wereld die zo verlokkelijk en verleide-
lijk is, waar je zo’n last van hebt. Die kan niet meer bij je komen, en 
die kan je niet meer verleiden. De duivel, die je zo aangrijpt en die 
zo op je loert en die zo zoekt in je leven binnen te komen. Die kan 
eeuwig ook al niet meer aan je raken. En weet je wat ook zo’n 
voorrecht is? De Heere doet ook die wereld van de mens weg, ach, 
dat ook het verlangen en het begeren naar die wereld volledig wor-
den weggenomen. Daar heeft hier dat vlees zo’n last van. Dat vlees 
van ons, dat verlangt maar naar dit platte, naar dit tijdelijke, naar dit 
vergankelijke. Maar daar zal de begeerte naar de wereld volkomen 
uit ons leven uitgebannen zijn. Daar zullen we God zien van aange-
zicht tot aangezicht. Dat is het leven van de Kerk. 
Er staat: “En Henoch was niet meer”. Nee, maar hij heeft zijn ogen 
opgeslagen in de hemel der hemelen. Hij heeft voor God gejuicht, 
gejubeld, de Heere geloofd en gedankt voor de weg die de Heere 
met hem gehouden heeft. Ook dat nog. Want weet je wat die weg 
geweest is? Het is enkel getrouwigheid van één kant. En daar heeft 
Henoch God voor geloofd en hij zal tot in eeuwigheid God daarvoor 
loven en danken. Jazeker! God had hem een beter lot bereid. Zijn 
heilzon was aan het dagen. Zomaar, temidden van die wandeling, 
zomaar temidden van dat omgaan met God weggenomen. 
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Ik heb nog een vraag, en dan moeten we onderhand stoppen. Nog 
een vraag. Heb je weleens gemeenschap met God? Bevinding 
noemden ze dat vroeger. Dat is het nog steeds, maar heel veel 
ouderwetse woorden zijn in de prullenmand verdwenen. Dat is 
bevinding, ondervinding, beleving. Gemeenschap met God. En dan 
een vraag verder. Toen je gemeenschap had met God, was sterven 
toen erg? Nee, ik verlangde er eigenlijk wel naar, om met Hem te 
mogen zijn. 
Wat een troost ligt daar, in die wandeling met God. Wat een ze-
kerheid geeft die omgang met de Heere, omdat God Zelf die Ze-
kerheid is. Wat een vastheid heeft God Zijn Kerk beloofd. 
Hij was niet meer, want God nam hem weg. Weet je wat dat be-
wijst? Dat God trouw gebleven is. Dat God trouw blijft tot in alle eeu-
wigheid. Mensen, als je gemeenschap mag oefenen met God, dan 
is de eeuwigheid in de tijd, dan wordt je ziel opgetrokken naar Bo-
ven. Dan ben je los van al het aardse. Heb je er ook zo’n last van, 
dat je nog zo geniet van je mooie auto en van je meubeltjes en van 
je huisje en van je tuin en van je leven, van de mensen om je heen? 
Ja, zeg je, dat is stervensgenade, om alles los te kunnen laten. 
Maar, vrienden, zonder levensgenade hoef je niet op stervensgena-
de te rekenen. Echt niet waar hoor. Levensgenade moet je kennen, 
wil ook stervensgenade je deel zijn. Hier in dit leven moet je de dood 
gestorven zijn. Hier in dit leven moet je jezelf kwijt geraakt zijn. Dan 
hoef je straks met het sterven jezelf niet meer te verliezen. Dan laat 
je alleen een zondig lichaam achter. Maar dan in gaan, mensen, in 
de gewesten van de eeuwige vreugde. Luther wijst er zo op. Want 
ja, er is onderhand een reformatie nodig, want u en ik, wij begrijpen 
niet zoveel meer van gereformeerd zijn. Maar Luther zegt: “De zalig-
heid begint hier”. Hier! Als daar eens en beslissend die zielsonder-
vindelijke ontmoeting met God in Christus is, dan is het zalige leven 
begonnen. Jazeker! Dat is hier begonnen. En dan zal dat onderhand 
overgaan in een aanschouwen van God. Hier is het nog dat twee-
mens zijn, dat oude en dat nieuwe, die constant strijden met elkaar. 
Maar daar zal het de overwinning wezen voor Gods volk. O ja, God 
heeft in Christus Zijn hart geopend. En voor wie Hij eenmaal Zijn 
hart geopend heeft, daar blijft Zijn hart voor open. Weet je wat geldt 
van de Kerk? Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw 
muren zijn steeds voor Mij. Nooit uit het oog van God en je Zalig-
maker te wezen, maar straks Thuis te komen. 
Mensen, waar zal je levensreis eindigen? Wat is de uitloop van je 
weg? Hoe verloopt je wandeling eigenlijk? Wat zal het wezen? God 
had hem een beter lot bereid. En zie Elia eens gaan: vurige paarden 
en een vurige wagen. Opgehaald tot God, tot Gods altaren. Zie ze 
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eens sterven, die kinderen Gods. Zie ze eens sterven, die al hun 
hoop op God gevestigd hadden door het geloof. Zie ze eens ster-
ven. Al het oude is voorbij gegaan, alles is eeuwig nieuw geworden. 
Zie ze eens liggen in het graf. Waarom liggen ze daar eigenlijk? Ze 
wachten. Ja, bij ons in Voorthuizen staat zo’n oude grafsteen, daar 
kom je altijd langs als je de begraafplaats op loopt. Daar ligt een 
jonge vrouw. Weet je wat daar boven staat? Dat is zo mooi. Wij 
leven nog, maar of we nu leven of gestorven zijn, dit moet hetzelfde 
zijn: “Hier wacht op de Heere”. Waar wacht je nu op? Meer dan de 
wachters op de morgen? Waar wacht je nu op? Is het God Die je 
leven is? Dan is de wandeling gezegend en dan is de uitloop zeker. 
God heeft een onderscheid gemaakt, waar wij allen sterven verdie-
nen, daar geeft Hij leven aan mensen die het van zichzelve niet heb-
ben. Maar dat doet Hij nu om Jezus’ wil. Daar eindig ik mee, 
mensen. Hoe kom je daar nu toe? Dan moet je open ogen, dan 
moet je een ontvankelijk hart hebben. Je zegt: “Dat kan ik niet 
maken”. Nee, maar we hebben God gebeden om Zijn zegen. En dan 
zeg ik dit: en moge God het zegenen voor een ieder van ons. Dan 
wijs ik maar naar Boven en naar het Woord: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld weg neemt. Zie Hem Die het zegt: “Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven”. U wordt toegeroepen: “Kom her-
waarts tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”. En 
God houdt getrouw Zijn Woord. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 26 : 12. 
 

Nu stap ik rustig aan; 
'k Betreed een effen baan. 
Mijn God verhoort nu mijn gebed. 
'k Zal Hem met blijde klanken, 
In Zijn vergaad'ring, danken, 
Wanneer Zijn gunst mij heeft gered. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 


