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Predikatie over Genesis 3 vers 9 en 10 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 11 januari 2015 
 
 Zingen Psalm 29 : 2. 
 Lezing van de Tien Geboden des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden : 9. 
 Schriftlezing Genesis 3 
 
  1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de 
HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook dat 
God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes 
hofs? 
  2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes 
hofs zullen wij eten; 
  3 Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, 
heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, op-
dat gij niet sterft. 
  4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet 
sterven; 
  5 Maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw 
ogen geopend worden; en gij zult als God wezen, kennende het 
goed en het kwaad. 
  6 En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een 
lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstan-
dig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar 
man met haar, en hij at. 
  7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar 
dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en 
maakten zich schorten. 
  8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den 
hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw 
voor het aangezicht van den HEERE God in het midden van het 
geboomte des hofs. 
  9 En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? 
10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde, want ik 
ben naakt; daarom verborg ik mij. 
11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? 
Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij 
daarvan niet eten zoudt? 
12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die 
heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. 
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13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan 
hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb 
gegeten. 
14 Toen zeide de HEERE God tot de slang: Dewijl gij dit gedaan 
hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte 
des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen 
uws levens. 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 
tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop ver-
morzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen. 
16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, 
namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw 
man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 
17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem 
uwer vrouw en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeg-
gende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil 
vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws le-
vens. 
18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen; en gij zult het 
kruid des velds eten. 
19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de 
aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof en 
gij zult tot stof wederkeren. 
20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Eva, omdat zij een 
moeder aller levenden is. 
21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van 
vellen en toog ze hun aan. 
22 Toen zeide de HEERE God: Zie, de mens is geworden als Onzer 
een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet 
uitsteke en neme ook van den boom des levens en ete en leve in 
eeuwigheid. 
23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den 
aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. 
24 En Hij dreef den mens uit, en stelde cherubs tegen het oosten 
des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich 
omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 139 : 1 en 4. 

 
Genesis 3 het 9e en 10e vers, daar luidt het Woord van God: 
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  9 En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waa r zijt gij? 
10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en i k vreesde, 
want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Gezondigd tegen God. 
2e. Gevlucht voor God. 
3e. Geroepen door God. 

 
Gemeente, wat is het in dat Paradijs goed geweest. Nee, niet zo 
goed dat wij als mensen zouden zeggen: “Zie, het is goed”. Nog 
vele malen beter, dat de Heere het zei toen Hij die schepping over-
zag, ja: “Het was zeer goed”. Wat is dat een rustdag geweest in die 
hof van Eden. Wat is dat een rustdag, een vreugdedag geweest in 
de hemel der hemelen. Waar de Heere een heilig vermaak had in al 
het geschapene. En waar de kroon op de schepping gezet was toen 
God de mens tevoorschijn had geroepen. Alles juichte ter ere Gods. 
De engelen hebben mee gezongen dat schone lied dat aan God ge-
wijd is. Wat was het goed, wat was het zoet aan het begin van Ge-
nesis 3 nog. Zie in dat licht ook de listigheid van de slang. Als wij 
met onze ideeën dat woord “listig” lezen, dan heeft dat zo vaak een 
negatieve klank. Dan kunnen we daar een gedachte bij hebben: 
“Dat is er een, die heeft het achter de ellebogen. Dat is er een, die 
zoekt allerlei kromme en listige wegen om tot zijn doel te komen”, 
ofzo. Nou, dat wordt hier niet bedoeld met dat woord “listig”. De 
slang nu was listiger, dat past in dat hele verhaal, in die heerlijkheid 
van die volmaakte schepping. De Heere God had de slang begiftigd 
met een bijzonder vernuft, met een schranderheid. De slang was als 
het ware verheven boven zovele andere beesten in de schepping. 
De slang had een bijzondere, een heerlijke plaats ontvangen. 
En de mens kende het. Want Eva kijkt er heel niet van op dat de 
slang tot haar spreekt. De slang was listiger dan al het gedierte des 
velds. Dus met verstand was zij boven al de beesten verheven ge-
worden. En die slang is onderdeel van Gods heerlijke schepping. De 
mens leeft in die heerlijke schepping Gods. De mens heeft gemeen-
schap met God, zijn Schepper, en met de naaste en met die schep-
ping om hem heen. Nee, voor de duivel was geen plaats in het leven 
van de mens. En de duivel bedient zich van deze slang, van dit 
listige dier, om tot zijn vuile doel te komen. 
U kent die vraag wellicht in uw hart: “Waarom heeft God dat eigenlijk 
toegelaten?” U kent die goddeloze redenering wellicht: “Had God 
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dat niet kunnen verhinderen dan?” Natuurlijk had God dat kunnen 
verhinderen. Weet u wat Calvijn daar over zegt? Calvijn zegt: “De 
Heere heeft hier een zeker doel mee gehad. Al is dat doel ons on-
bekend, beschuldig God dan niet, maar beschuldig veeleer uzelf”. 
Want ook al kwam die verleiding tot de mens, tot u en tot mij, was er 
één reden om de slang te gehoorzamen, om de duivel te gehoor-
zamen? Was er één reden om van God af te vallen? Dat is toch 
onze keus geweest! Wij zijn toch in haat tegen God, onze Schepper, 
ontstoken! Wij hebben toch het liefdegebod achterwege gelaten! 
God lief te hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Wij zijn 
toch egoïstische mensen geweest! Wij hebben toch onszelf ge-
zocht! Wat er ook van Eva geschreven staat, dat ze ‘zag’ dat die 
boom begeerlijk was. Dat hebben wij toch gedaan! Daar is God de 
schuld toch niet van! De Heere had ons toch niet aan de ketting 
gelegd! Hij had ons toch niet tot een of andere liefde gedwongen en 
gedrongen, zonder dat onze wil daar een plaats in had! Nee, de 
Heere wilde dat wij Hem vrijwillig lief zouden hebben. Dat al onze 
genegenheden naar Hem uit zouden gaan. 
God heeft het toegelaten dat de duivel in kwam in de schepping, dat 
de duivel zijn vuile listen heeft ten uitvoer gebracht. De Heere heeft 
het toegelaten. Waar zou dat voor geweest zijn? Wat denkt u? Ja, 
de schepping was heerlijk. Ze was volkomen, volmaakt. En in die 
schepping had de mens een bevel, een opdracht van God gekre-
gen. “Doe dat en gij zult leven”. En onze gehoorzaamheid aan het 
gebod van God zou ons de eeuwige heerlijkheid doen beërven. 
Door het werkverbond zouden we zalig worden. 
Hoeveel heerlijker is de schittering van het genadeverbond, dat 
waar de mens niet meewerkt, maar juist tegenwerkt, God toch Zijn 
hoge doel bereikt, dat Zijn huis vol wordt. Dat er een volk zal wezen 
dat Hem tot in alle eeuwigheid zal dienen en verheerlijken. Wat zal 
die lofzang nog in dubbele mate gezongen worden, waar niet de 
mens enige eer ontvangt vanwege zijn goede werken, maar waar 
God alleen al de eer en al de aanbidding ontvangt, vanwege Zijn 
ongedachte genade. 
De slang was listiger. En die slang zei tot de vrouw: “Is het ook dat 
God gezegd heeft: “Gijlieden zult niet eten van alle boom dezes 
hof”? Het lijkt maar zo een onschuldige vraag. Het komt maar zo 
over alsof de slang eens wil weten hoe het nu eigenlijk zit. Maar de 
duivel weet het allang. En de duivel is zoekende om twijfel te zaaien. 
Zodra hij de twijfel gezaaid heeft en de twijfel is ingedrongen in het 
bestaan van de mens, dan kan zijn leugen worden ingeschoten en 
dan kan zijn leugen worden geloofd en omhelsd. En dan heeft de 
duivel zijn vuile doel bereikt. 
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Denk er goed om dat de duivel nog altijd diezelfde tactiek hanteert, 
tot op deze dag toe. In twijfel trekken wat God gezegd heeft. 
Vraagtekens zetten achter het heilig gebod des Heeren. Dat doet de 
duivel nog altijd. Vragenderwijs. O zo sympathiek en o zo vriendelijk 
in ons bestaan intrede doen. De duivel zoekt nog altijd het gebod 
van God krachteloos te maken. En waar hij maar merkt dat we iets 
luisteren naar zijn stem, daar heeft hij plaats om zijn leugen te uiten. 
En zie hier wat de duivel doet. Dat is ook tot op de dag van vandaag 
hetzelfde. Zo heerlijk en zo schitterend wordt de zaak voorgesteld. 
Eva geeft antwoord. De vrouw zeide tot de slang: “Van de vrucht der 
bomen dezes hofs zullen wij eten. Jawel, dat mag niet alleen, dat 
moet zelfs. Dat hoort erbij. Dat heeft God ons gegeven. Maar van de 
vrucht des booms die in het midden des hofs is heeft God gezegd: 
“Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren”. Daar stop ik even. 
Tot daar had Eva gelijk. Van die mochten ze niet eten. Die mochten 
ze niet aanroeren. Wat was daar de reden van? Nou, juist dat wat ik 
u zojuist zei. Dat God niet wilde dat wij Hem gebonden zouden die-
nen. Maar de Heere wilde dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben. 
Ja, die boom of dat geboomte daar in het midden van de hof, dat 
was van God daar neer gezet, gesteld als een boom waar we niet 
aan mochten komen, opdat wij gehoorzaamheid aan onze Schepper 
zouden tonen. Eva had moeten zeggen: “Omdat ik God lief heb, 
daarom wil ik die boom niet aanroeren en daarom wil ik van die 
vrucht niet eten. Hoe mooi die vrucht er ook uitziet. Hoe begeerlijk 
het ook is voor het oog. Hoe zoet de vrucht ook zal smaken op mijn 
tong en in mijn mond. Ik wil die niet aanroeren, want ik heb God lief 
boven alles. Ik heb Hem liever dan de heerlijkste vruchten aan 
welke boom dan ook”. 
Maar Eva zegt, ze geeft als reden van het verbod: “Opdat gij niet 
sterft”. Wat gebeurt daar? Eva beziet de zaak vanuit de straf, en niet 
vanuit het liefdegebod. Dat is herkenbaar. Of niet? Ja, als we in ons 
leven voorzichtig worden, als we in ons leven vroom worden, als we 
in ons leven gerechtigheden gaan opbouwen, het is uit angst voor 
straf. Want o, God is zo’n harde God, en de Heere is zo’n rechtvaar-
dig Heere. En wie zal voor Hem kunnen bestaan? Laat ik mijn best 
doen. Laat ik het proberen. Laat ik er voor zorgen dat er geen reden 
is om mij te straffen, ofzo. Maar wie van ons heeft Hem nu lief?! En 
wie van ons wil nu Zijn geboden doen uit liefde en dankbaarheid?! 
Wie van ons weet het nu: de Heere is het zo waard om van ons 
gediend en gevreesd te worden. Opdat gij niet sterft. 
Dat weet u misschien ook nog wel uit uw kinderjaren. Ik paste wel 
op, want ik wist: als ik dat doe, of als ik dat doe, dan krijg ik straf van 
mijn vader. Laat ik het niet doen. Dat was uit angst voor straf. Niet 
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uit liefde. Zo zit een mens in elkaar. Opdat gij niet sterft. Dat is de 
reden die Eva geeft. En daarmee geeft ze de duivel een wapen in 
handen om door te stoten in haar bestaan. 
Toen zeide de slang tot de vrouw: “Gijlieden zult de dood niet ster-
ven. Welnee, God heeft gelogen. Weet u wat de werkelijkheid is? 
Die zal ik u verhalen. God weet, als gij daarvan eet, uw ogen wor-
den geopend, ge zult als God wezen, kennende het goed en het 
kwaad”. Dat is trouwens altijd zo met de leugens van de duivel. Die 
schuren altijd tegen de waarheid aan. In zeker opzicht had de duivel 
gelijk. Als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Dat is toch 
in ons leven gebeurd! Of niet? Dat is toch waar sinds onze val in 
Adam! De mens vóór de val was onnozel, onbevlekt, heilig. En nu? 
Nu na de val? We zijn niet langer onwetende. We kennen het goed 
en het kwaad. We worden er alle dagen mee geconfronteerd in de 
doornen en in de distelen. We worden er mee geconfronteerd bij de 
dokter en aan dat ziekbed, bij dat open graf. We worden er mee ge-
confronteerd in de kruisen in ons leven, die we op onze schouders 
hebben te dragen. We worden er mee geconfronteerd in al de no-
den en in al de omstandigheden waarin die wereld verkeert, in het 
groot en in het klein. 
Kennende het goed en het kwaad. Of ben je er nog niet achter ge-
komen dat het hier geen Paradijs is? Dat dat voorbij gegaan is. Ben 
je er aan ontdekt geworden wat we verloren zijn, wat we kwijt ge-
raakt zijn door eigen zonden en schuld? 
Kennende het goed en het kwaad. Nou, toen ze  gegeten hadden, 
wisten ze het precies. Ze waren uit het goede weg gevallen en ze 
waren in het kwade terecht gekomen. De duivel had gelijk. Maar hij 
stelt het leugenachtig voor. Alsof het beter zou worden, terwijl het 
zoveel slechter met ze werd. 
Is het in uw leven realiteit, dat de duivel het allemaal zo zonnig voor-
spiegelt? Dat de duivel u de zoetste vruchten belooft. Ben je er in je 
leven achter gekomen, dat de zonde o zo mooi lijkt aan de voor-
kant? Dat het overtreden van Gods gebod o zo’n heerlijke en be-
geerlijke zaak lijkt te zijn, maar dat ze een vreselijke, een zure, een 
bittere vrucht van zich geeft. Dat je temidden van de gewetenswroe-
ging wellicht denkt: “Wat was er nu eigenlijk zo mooi aan die zon-
de? Waarom ben ik er eigenlijk in gelopen? Waarom heb ik het 
eigenlijk gedaan?” En weet u wat de duivel doet? De duivel zorgt 
altijd dat je voor de zonde niet ver van huis hoeft. Het is altijd dicht-
bij, vlak voor je, voor het grijpen. 
De duivel zegt: “God weet, ten dage als ge daarvan eet, ge zult de 
dood niet sterven. Welnee, als God wezen, kennende het goed en 
het kwaad”. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze. Vlak 
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voor d’r. Daar staat die boom. Ze zag dat hij goed was tot spijze en 
dat hij een lust voor de ogen was. Ja, een boom die begeerlijk was 
om verstandig te maken. Dat ziet ze. Ze wordt geleid door de be-
geerte, de zucht naar het hebben van die vrucht, de zucht naar het 
gehoorzamen van de leugen van de duivel. Ze ziet op die vrucht. Ze 
ziet niet op de Schepper van die vrucht. Ze kijkt niet naar boven. Ze 
kijkt niet naar God. Ze vraagt niet: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen 
zal? Moet ik de slang gehoorzamen, of moet ik U blijven gehoorza-
men? Wat moet ik doen in deze weg?” Nee, in plaats van d’r handen 
te vouwen, ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man 
met haar, en hij at. 
Nee, voor de zonde hoef je de deur niet uit. Het is trouwens tegen-
woordig met de techniek en de moderne media o zo makkelijk. Je 
hoeft de deur niet uit, hoor, voor de zonde. De duivel zegt: “Ach, de 
voordeur zit op slot, de gordijnen zijn dicht. Wie ziet het? Wie weet 
het? Doe het maar, hoor, Ga je gang. Je hebt toch ook je begeerten. 
Je hebt toch ook je lusten. Dat mag er toch wezen!” En ze heeft 
genomen, en ze heeft gegeten. En haar man heeft ook genomen, en 
hij heeft ook gegeten. Toen werden hun beider ogen geopend. 
Zijn je ogen weleens open gegaan? Te laat. Te laat, want toen zat je 
al in de strik. Toen zat je al in het net. Het is net als dat arme vogel-
tje. Dat ziet dat stukje brood liggen en dat wil het vogeltje wel heb-
ben. Het gaat er op af, en terwijl ze van dat brood eet, valt het net 
over haar heen en ze is gevangen. Te laat! Te laat! Dat brood was 
zo begeerlijk, en nu is de dood voor ogen. Dat wordt hier bedoeld. 
Beider ogen worden geopend. Ze zijn in de gevangenis. Het is ge-
beurd met ze. De duivel heeft ze in de greep en ze zijn de dood na-
bij. 
Want dat had God gezegd: “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de 
dood sterven”. En beider ogen werden geopend en ze werden ge-
waar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tesa-
men en maakten zich schorten. 
Dat is ook wat geweest! Gods gebod overtreden en nu de schepping 
vernielen. Vijgenboombladeren van die bomen getrokken om zich 
daar wat mee te bedekken. Ze schamen zich. Dat is ook wat! Dat is 
even een tekst in onze tijd, waar geen mens zich meer lijkt te scha-
men. Waar in de jaren zeventig van de vorige eeuw dominee Verka-
de al zei: “Het kan in ons land helemaal geen mooi weer wezen, 
want de mens loopt er onbeschaamd bij”. Hoeveel erger is het in on-
ze tijd, in onze dagen! Adam en Eva schaamden zich nog en ze 
zochten zich te bedekken. En de mens van vandaag zegt: “Mag ik 
niet laten zien wat ik heb? Mag ik niet laten zien hoe mooi ik ben? 
Het is trouwens mijn lichaam. Daar mag ik toch mee doen wat ik 



 8 

wil!” Is dat zo? Is het ons lichaam? Hier blijkt het wel dat het van 
God is. Hij heeft het uit het stof der aarde gemaakt. En Hij heeft het 
tot een levende ziel gemaakt door de Geest Zijns monds. 
En hun beider ogen werden geopend. Ze schamen zich. Hun naakt-
heid dringt tot ze door. Ze zijn hun onnozelheid kwijt geraakt. Want 
naakt waren ze al, maar ze schaamden zich niet, staat er in het 
laatste vers van hoofdstuk 2. O nee, toen alles nog zonder zonde 
was, hoefden ze zich niet te schamen, omdat ze overkleed waren 
met die gerechtigheid die ze van hun Schepper ontvangen hadden, 
toen hun naaktheid een schoonheid was, een pronkstuk op wat God 
had gedaan, wat Hij had geschapen, gemaakt. 
Ze hechtten vijgenboombladeren tesamen en maakten zich schor-
ten. En ze hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de 
hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw 
voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het ge-
boomte des hofs. Ze vluchtten weg. Weg bij hun Schepper en For-
meerder, waar ze even tevoren nog zo in liefde mee omgegaan had-
den, waar het nog zo goed toeven was geweest. Dat is nu een zaak 
die ze de schrik om het hart slaat. Ze gaan op de vlucht. 
Heb je de stem van de Heere God weleens gehoord? We zongen uit 
Psalm 29. ’t Mensdom beeft en staat verwonderd, als de God der 
ere dondert. Heeft Zijn stem weleens geklonken in je bestaan? Dat 
je je nietigheid, je vergankelijkheid, je onderworpenheid gevoelde. 
Heeft de Heere het weleens laten gevoelen Wie Hij is? Groot en 
machtig, alles overziend en alles wetend. Heb je weleens kennis ge-
maakt met je Schepper en Formeerder? Dat je haast verdween van-
wege die hoogheid en die heerlijkheid van God. Ze hoorden de stem 
van de Heere God. Die stem die de liefde in hun hart wakker maak-
te, die maakt nu angst in hun bestaan wakker. Ze verborgen zich 
voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het ge-
boomte des hofs. Ze doken weg. 
Waar bent u achter weggedoken eigenlijk? Achter wereldse genoe-
gens? Vleselijke begeerlijkheden? Weggedoken achter een gods-
dienstig masker? Weggedoken achter een reformatorische levens-
stijl? Waar verbergt u zich in om niet eerlijk en open, zoals de toe-
stand is, voor het aangezicht van God terecht te komen? Wie wil u 
eigenlijk uit de handen blijven? Uw Schepper? Zoekt u daar naar, 
dat Hij u niet zou kunnen vinden? De Heere God weet het precies 
waar ze zijn. Al ben je ook weggedoken, tot aan het einde van de 
aarde weggevlucht, Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Hij kent 
ons. Hij ziet ons. Hij kijkt achter die vijgenboombladeren. Hij kijkt 
achter die degelijke kleding. Hij kijkt achter dat masker van gods-
dienstigheid. Hij kijkt tot op de bodem van ons bedorven bestaan. 
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Maar de Heere wil dat wij die zaken ook zo zien zoals Hij het ziet. 
De Heere wil dat Adam en Eva tot erkennen komen. Erkennen van 
de waarheid. Zich niet langer met een leugen op de been kunnen 
houden. Want dat gebeurt hier. 
Maar de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: “Waar zijt gij?” 
Ofwel, kom tevoorschijn, kom voor Mijn aangezicht, laat u zien zoals 
de toestand is. 
Maar nu moet je op één zaak heel goed letten. Er staat: “En de 
Heere God riep Adam”. Wat betekent dat? God riep Adam niet uit 
lust tot plagen. Maar de Heere God roept Adam om hem te zege-
nen. Zijn Verbondsnaam wordt hier genoemd. Die God Die een wel-
behagen heeft in mensen. Die God Die een volk verkoren heeft van 
voor de grondlegging der wereld tot de zaligheid. Die God Die er 
een behagen in schept om te redden van het verderf, opdat ze niet 
verloren zouden gaan, maar tot Hem gebracht zouden worden. 
Weet u wat dat laat zien? En de Heere God riep Adam. Dat laat dit 
zien: dat daar waar de stem van de duivel klonk uit de mond van de 
slang, en waar de verleiding van de duivel doordrong tot het hart 
van de mens, en waar de duivel dacht dat hij de mens en daarmee 
God, de Schepper van de mens, een gevoelige slag had toege-
bracht, waar de duivel dacht dat hij het gewonnen had, voor eeuwig 
gewonnen had, door dat pronkjuweel van de schepping mee te sle-
pen in de eeuwige rampzaligheid, daar blijkt dat de Heere God de 
duivel een eeuwigheid voor geweest is. Voordat de duivel zijn listig 
plan had uitgedacht, had de Heere Zijn raadsplan al gereed, had de 
Heere in de stilte van de eeuwigheid al raad gehouden met Zichzelf, 
had de Heere het al gezien dat die wereld, die nog geschapen 
moest worden, in het boze zou vallen, en dat die mens, die nog 
geschapen moest worden, in de zonde zou vallen. Hij had het ge-
zien dat de mens het zich zou waardig maken de dood te sterven, 
dat de mens het werkverbond zou breken en Hem zou onteren. 
En de Heere, Die dat gezien heeft, en er alle recht toe had om de 
mens te doden, van Zich weg te stoten, en die ganse schepping tus-
sen Zijn Goddelijke vingers fijn te knijpen tot pulver, Die heeft het 
goedgedacht om genade te verheerlijken. Dat welbehagen neemt 
hier al zijn intrek. Dat begint dat God Zijn heerlijk, zalig werk gaat 
volvoeren in het leven van mensenkinderen. 
Is dat in uw leven waar trouwens, dat u het verdient dat God u 
doodt? Is het waar dat u Zijn straf, Zijn gramschap meer dan waar-
dig bent? Als we onszelf niet kennen, niet recht kennen voor het 
aangezicht van God, dan zijn we net als dat volk in de woestijn: altijd 
murmurerend en opstandig. Dan zijn we het nooit eens met Gods 
weg. Maar wie zichzelf in de rechte zin van het woord kent, die zich 
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ziet zoals God hem ziet, verfoeilijk, verachtelijk voor het aangezicht 
des Heeren, kan die nog in opstand komen tegen God? Kan die het 
nog oneens wezen met de weg die de Heere houdt? Of moet die 
niet stilletjes beamen: “Het is zoveel beter dan ik verdiend heb. Als 
de Heere naar recht zou doen, Hij zou mij moeten verdoemen”. 
De Heere God riep Adam en zeide tot hem: “Waar zijt gij?” Als dit 
toch in je leven gebeurt, dan weet je één ding: “Dit wordt mijn dood. 
Dit wordt mijn ondergang”. Als God tevoorschijn roept, dan kun je 
ook niet wegblijven. Dat blijkt wel. Er staat niet meer: “Adam ging 
nog verder, dieper de bossen in, hij zocht zich nog verder te bedek-
ken en te beschermen”. Nee, Adam moet antwoord geven. Hij moet 
tevoorschijn komen. Op het machtswoord des Heeren kunnen we 
niet achterblijven. Dan heb je je levenlang die tekst gehoord: “Waar 
zijt gij?” Je hebt je leven lang gehoord dat je bent aangewezen in de 
prediking van het Woord: “Gij zijt die man en gij zijt die vrouw”. Je 
leven lang is je verteld dat je een zondaar, een zondares bent voor 
het aangezicht des Heeren. Maar je kon o zo gemakkelijk door 
gaan. Totdat de Heere een pijl afschiet in je hart, in je bestaan. Tot-
dat dit woord werkelijk doordringt tot in je ziel. Totdat de Heere het 
zegt door de werking van Zijn Geest en je tot een antwoord dwingt. 
Dat het moet gebeuren, dat er tegen God gesproken wordt. 
Waar zijt gij? Adam moet voor de dag komen. Ja, dat zal zijn dood 
worden. Dat is toch te verwachten! Wie kan in die ogenblikken het 
heilsplan des Heeren overzien? Wie kan in die ogenblikken ver-
wachten dat de Heere het doet opdat Zijn zegen zou worden uitge-
stort en opdat Hij Zijn Naam heerlijk zou maken en genade ver-
heerlijkt zou worden in het leven van een mens? Wie kan dat in die 
ogenblikken doorzien? 
De Heere roept Adam tevoorschijn. Waar zijt gij? Wat wil die vraag 
doen? Die vraag wil een erkentenis teweeg bren-gen. “Ik heb gezon-
digd. Ik heb gedaan dat kwaad was in Uw oog. Ik ben Uw gram-
schap dubbel waardig”. 
Die vraag wil onze vinger naar ons eigen hart laten doen wijzen. “Ik 
ben kwaad. Ik ben de schuld”. Het wil een uitlevering teweeg bren-
gen. “Doe maar met mij wat goed is in Uw heilige ogen. Want wat U 
doet, dat is altijd goed. Ook al wordt het ook mijn dood en onder-
gang”. 
Maar in plaats van een erkentenis en een belijdenis, klinkt er een 
verdediging. Het is toch wat! Kun je zien hoe diep het kwaad zit in 
het hart van de mens. Kun je zien hoe diep we gevallen zijn in zon-
den en ongerechtigheden. Adam zegt niet: “Ik heb van die boom 
gegeten. Ik heb de vrucht genomen die U verboden had te zullen 
nemen”. Nee, Adam zegt: “Ik hoorde Uw stem en ik vreesde, en ik 
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ben naakt, daarom verborg ik mij. Dus de oorzaak van mijn wegvlie-
den ligt in Uw stem en mijn naaktheid”. En hij gaat voorbij aan zijn 
eigen schuld. Uw stem, die de dag daarvoor nog zo vriendelijk, zo 
beminnelijk was voor Adam, en nu de angst in zijn bestaan wakker 
roept, en zijn naaktheid, waarvoor hij zich de vorige dag nog niet 
had geschaamd, wat nog een schoon pronkstuk van de schepping 
was. Nu is dat een reden dat hij zich verbergt. 
Wat zijn de gevolgen van de zonde de bittere pillen in ons leven. 
Maar wat wordt het weinig ondervonden, door die gevolgen heen, 
dat we bij de oorzaak van het kwaad terecht komen. Heb je je 
weleens verbaasd over de lankmoedigheid Gods, dat de Heere hier 
op dit punt geen afgesneden zaak doet en zegt: “Ik laat de mens-
heid aan zichzelf over”. Vind je het geen wonder dat de Heere dat in 
uw leven tot hiertoe nog niet gezegd heeft: “U moet het dan maar 
bekijken, want u bent oneerlijk, u bent leugenachtig. Zelfs onder Mijn 
tevoorschijn roepend spreken”. Maar dat de Heere doorgaat om de 
wond open te leggen, om de diepe oorzaak aan te wijzen. 
De Heere zegt: “Wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt?” 
Dat is een ontdekking die u gedaan hebt. Hoe weet u dat? En waar-
om is dat nu een reden tot schaamte, een reden om u te verbergen? 
En dan dringt de Heere nog dieper door, tot in het hart van de mens. 
Dat hart met zijn boze begeerten, waarvan de apostel Paulus zegt: 
“Ik heb niet geweten dat de begeerte zonde was, indien de wet niet 
zeide: “Gij zult niet begeren”. De Heere legt de begeerte bloot. “Hebt 
ge van die boom gegeten?” Welke boom? Die boom die het toon-
beeld was van de liefde tot Mij in het houden van Mijn wet. Want het 
is die boom van welke Ik u gebood dat ge daarvan niet eten zoudt. 
Ik had Mijn gebod in uw leven gelegd, opdat ge die zou doen uit 
dankbaarheid. U hebt Mijn gebod overtreden. In het eten van die 
vrucht hebt u Mij in het aangezicht geslagen, hebt u Mij de nek en 
rug toegekeerd. Door het eten van die vrucht hebt u afstand gescha-
pen tussen Mij en u. 
Heb je zo je leven terug gekregen? Je zondige leven. Al die mooie 
zonden, en al die fijne zonden. Heel dat leuke leven wat o zo aange-
naam was. Waar je zo kon lachen met de lachers. Waar je kon 
vrolijk zijn met de blijden. Waar je gegeten hebt en gedronken hebt. 
Waar het leven een spel was wellicht. Waar je je eigen begeerten 
zocht te bevredigen, altijd maar weer. Ben je erachter gekomen dat 
je Gods gebod hebt overtreden, en dat je met al je levensdagen en 
met al je vuile zonden de afstand tussen God en je ziel alleen maar 
groter hebt gemaakt. Van welke Ik u gebood. 
Heb je niet van kindsbeen af Gods heilige wet geweten? Ja, die we-
ten we zo goed, dat er in kerkelijk Nederland geluiden op gaan: 
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“Laten we die wet maar afschaffen. Die weten we nu onderhand 
wel”. En waar een stroming in het christendom over de wereld waait 
dat zegt: “Ach, dat is toch oudtestamentisch, dat heeft allemaal af-
gedaan”. Vergetende dat de apostelen in het Nieuwe Testament al 
die geboden herhalen. Die wet weten we zo goed. Maar dringt die 
wet tot ons door?! Van welke Ik u gebood. De Heere had een gebod 
in het leven neergelegd. En dat gebod was overtreden. Nou, je zou 
toch zeggen: “Als dat tot je doordringt, dan zak je wel op de knieën. 
En dan moet je zeggen: “Heere God, U hebt gelijk. Hier zit de oor-
zaak van al die ellende. Hier zit de breuk”. Dan word je toch vanzelf 
tot wenen gebracht, om dat te beleven! Of niet! 
Maar zie eens hoe het gaat. Hoe vreselijk! Als de Heere heeft neer-
gelegd dat Zijn goede gebod is overtreden, dan zegt Adam: “Maar ik 
ben de oorzaak niet. U bent de oorzaak. U hebt mij een vrouw gege-
ven, en die vrouw heeft mij verleid. Die heeft mij van die boom gege-
ven en ik heb gegeten. De schuld ligt bij U. Kan ik er wat aan doen! 
Had ik die vrouw niet gehad, ik was tot deze zonde niet gekomen”. 
De Heere is uitgepraat met Adam. Maar weet u wat het wonder is? 
Nog steeds niet uitgedaan. De discussie houdt op. Nee, de Heere 
heeft de waarheid in dat leven van Adam neergelegd. En Hij wendt 
Zich tot de vrouw. Hij zegt: “Wat is dit dat gij gedaan hebt?” En wat 
doet die vrouw? Precies hetzelfde als Adam. “Wat kan ik er aan 
doen?! Die slang heeft mij verleid. Die heeft het gedaan. Had U die 
slang niet geschapen, we waren niet tot zonde gekomen”. Nee, ze 
zoekt de oorzaak niet bij haar boze begeerte in haar eigen hart, 
maar bij die ander. 
Wat zijn we van den beginne toneelspelers. Wat zijn we daar mees-
ters in, om de schuld van ons af te schuiven. Wat kunnen we dat 
goed, de oorzaak overal te zoeken, behalve bij onszelf. En waarom 
heb je gestolen? Ja, dan had God mij maar meer geld moeten ge-
ven. Waarom heb je overspel gepleegd? Ja, dan had God mij maar 
een vrouw moeten geven. Waarom heb je gelogen. Ja, dan had ik 
maar niet in zo’n benauwde situatie terecht moeten komen. Waarom 
heb je…? Ja, ik, maar, maar…! Dat is de mens. Zo komt de mens 
voor de dag. 
De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Nou, daar staan ze. 
Schuldig aan alle kanten. Nog leugenachtig ook. Nog de waarheid 
willen verdraaien ook. Hun Schepper en Formeerder in het aange-
zicht slaande. Wat staan ze daar, het zich waardig gemaakt dat God 
de bliksem uit de hemel geeft en dat ze ter plekke dood vallen. Wat 
hebben ze het zich waardig gemaakt! Maar wat is dat geduld des 
Heeren groot! Weet u dat in de herschepping in feite een veel gro-
ter wonder plaatsvindt dan in de schepping. Is het geen machtige 
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zaak wat je om je heen ziet! De loop van de jaargetijden. De natuur. 
Wie kan het maken! Het mensenleven. Als een kind geboren wordt, 
dan heb je een wonder zien gebeuren. Wie kan dat nu namaken en 
narekenen! Wie kan dat doorvorsen, wat God de Heere doet! Maar 
de aarde en heel de natuur was willig. En hier in de herschepping 
blijkt dat de mens tot in de diepste vezels totaal ónwillig is. 
Dus in feite een meewerkende aarde, die in ieder geval niet tegen-
werkte. En in de herschepping heeft God van doen met een tegen-
werkende mens, die altijd maar dwars ligt en altijd maar uitvluchten 
zoekt. 
Maar ook met de vrouw is de Heere uitgepraat. Maar dan klinkt het 
woord tot de slang. 
 
Laten we eerst zingen, Psalm 65 het 2e vers. 
 

Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 

 
De Heere spreekt tot de slang. De mens, Adam en Eva, had Hij een 
vraag gesteld. De Heere vraagt de slang niets. Maar de Heere 
oordeelt de slang. En in het oordeel aan de slang, ligt ook een oor-
deel aan de duivel. Verheven geweest boven de dieren des velds, 
met listigheid, met schranderheid, met vernuft. Maar nu dieper ge-
zonken dan welk beest dan ook. “Ge zijt vervloekt boven al het vee 
en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof 
zult gij eten, al de dagen uws levens”. Op de buik gaan en stof eten 
betekent: dieper, lager bij de bodem, bij het stof der aarde is niet 
mogelijk. Daar is voortaan uw plaats. Dat is een oordeel van God. 
Zo moet je maar naar de slangen kijken, hoor. Tegenwoordig hou-
den ze ze in de huizen. Nee, Calvijn zegt ergens: “Een mens van 
God geleerd en door God bekeerd, kan nooit van een slang houden. 
Dat bestaat niet. Dat is het beest waardoor hij tot verleiding is 
gebracht en tot zonde is gekomen”. Welnee, daar hoort een oorlog 
te wezen tussen de mens en de slang. Want de Heere God zet vij-
andschap. Ja, dat is natuurlijk een vijandschap op een hoger plan, 
op geestelijk plan. Dat weet ik ook wel. Maar de Heere spreekt het 
ook tegen de slang, vijandschap zetten tussen de mens en de slang. 
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De vijandschap die heenwijst naar die grote vijandschap tussen het 
Zaad van de vrouw en het slangenzaad. Tussen dien die God dient 
en dien die God niet dient. En daarboven uitstekend, dat is het voor-
naamste, de grote strijd tussen die Heere Jezus Christus en de dui-
vel. Die strijd die in de finale is uitgevochten op Golgotha’s kruis, 
waar de Heere Jezus in die drie uren duren verstikkende duisternis 
tot op de bodem van de hel is gegaan om de kop van satanas te 
vermorzelen, waar Hij in de Godverlatenheid geweest is, opdat Zijn 
volk nimmermeer van God verlaten zou worden. Die Heere Jezus 
Christus, die Tweede Adam, Die is die strijd aangegaan, Hem de 
verzenen vermorzeld. Maar satan is de kop vermorzeld. Weet u wat 
dat betekent? Hij is overwonnen. Hij kan niets meer, dan alleen de 
ruimte die hij nog krijgt om wat stuiptrekkingen te doen. Hij kan niets 
meer, want hij is overwonnen. Laat dat, zomaar eens tussendoor, tot 
troost wezen voor die die na ontvangen genade in het leven des ge-
loofs zoveel met die duivel te maken heeft. Die zegt: “Ik kan hem er 
niet onder houden. Hij weet altijd met zijn listen binnen te komen in 
mijn bestaan. Hij weet mij altijd maar te verlokken en te verleiding. 
Hij pleegt altijd maar aanslagen op mijn bestaan”. Het is een over-
wonnen vijand, hoor. Wat hij nog doet, het is onder Gods toelating, 
om u te oefenen, te leren, te louteren. 
Maar het is ook een prediking aan die die nog voor eigen rekening 
staat, onbekeerd over de wereld gaande, in de greep van de satan 
of niet. Wie kan zich daar nu uit losmaken! Nou, op Gods machts-
woord móet hij loslaten, want hij is overwonnen. De triomf is aan de 
Heere Jezus Christus, aan het Vrouwenzaad. Daardoor is het moge-
lijk dat mensen, die in de klauwen van de duivel gerend zijn in hun 
diepe val in Adam, ook uit die klauwen worden losgemaakt en in die 
vrijheid, in die gemeenschap met God worden weer gezet. Het ge-
nadeverbond wordt van God verheerlijkt in die vijandschap. Het is 
oorlog op aarde. Voel je dat? Maak je dat mee, dat het oorlog is in je 
bestaan? Dat er een strijd is om je ziel. Dat de duivel je weg wil sle-
pen, en dat de Heere je behoud zoekt. Voel je dat onder de predi-
king van het Woord? Dat de duivel die twijfel in je bestaan roept, en 
dat hij de wereld je voorstelt. Dat hij je dingen doet denken aan de 
dag van morgen, aan de dingen van het aardse leven. Voel je dat, 
dat hij altijd je aandacht zoekt weg te trekken, ook als je thuis het 
Woord opent, of als je je knieën buigt om in het gebed te gaan? Voel 
je dat, dat dat een hevige strijd is in het leven? Voel je dat ook, on-
der de prediking van het Woord, dat de Heere niet wil dat er enigen 
verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, tot kennis der 
waarheid? Voel je dat, dat dat een machtsstrijd is van de almachtige 
God en de verslagen duivel. 
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Adam en Eva, ja, ze staan helemaal buiten spel. Het woord van de 
Heere God richt zich tot de duivel, tot de slang. Daar spreekt de 
Heere tegen. En daar, daar staan Adam en Eva aan de zijlijn. Er uit 
gezet om er in gezet te worden. U niet, Ik doe het. Het is niet om u. 
Het is niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ont-
fermenden Gods. Uw werken zijn het niet, maar het is Mijn werk al-
leen. Ik zal en zij zullen. Maar u zult uw levenlang de gevolgen van 
uw zonde dragen. Het is een bloedende wereld. Het is een krakende 
wereld. Een zuchtende en een steunende wereld. Ik zal vijandschap 
zetten, omdat Ik uw behoud op het oog heb, Adam en Eva. Maar u 
moet uit het Paradijs weg. En het leven buiten het Paradijs, in de 
woestijn, zal een leven van smart zijn. 
Tot de vrouw wordt gezegd: “Smart zult u hebben in het baren van 
kinderen”. Wat wordt het ondervonden! Dat ze langs het graf heen 
gaat, en dat het een wonder is als ze het leven houden mag. Wat 
wordt het ondervonden dat het met smart gepaard gaat, met vele 
pijnen en moeiten om een mens ter wereld te brengen. In dat woord-
je “smart” ligt ook opgeborgen die smart van de gesloten baarmoe-
der, waar het nooit zo ver komt dat er een kind aan het moederhart 
gehouden, gedrukt mag worden. Dat is smart, een gevolg van de 
zonde. Dat is onze schuld, zegt de Heere. 
En tot Adam: “Ook uw smart in uw dagelijkse arbeid, waar u bezig 
bent de aarde te bewerken en te bebouwen, want het aardrijk is om 
uwentwil vervloekt. Ge zult eten, maar het zal met smart zijn”. Is het 
leven ooit zonder zorgen? Is uw bestaan ooit zorgenvrij geweest? 
Nee toch! Het is onze schuld. 
En dan? Ach ja, doornen en distelen, het kruid des velds eten, in het 
zweet uws aanschijns brood eten. Totdat ge tot de aarde weder-
keert, dewijl ge daaruit genomen zijt. Ge zijt stof en ge zult tot stof 
wederkeren. Als je het land ploegt, dat je daar eens aan denkt: 
“Naar dat stof keer ik weer”. Opdat je je zou haasten en spoeden om 
je levenswil. Als je je tuintje zomaar eens een beetje bewerkt en in 
het voorjaar de plantjes poot, als je de bolletjes in de grond stopt om 
te wachten op de narcissen. Denk er eens aan, de zwarte grond die 
je open haalt, daar ben je uit genomen. Dat betekent: je bent niets, 
je bent broos, je bent stof. En onderhand keer je er naar weer. 
Weet je waar het over gaat? Het gaat hierover, dat we in dat leven 
hier op aarde leren kennen wat Adam en Eva leerden kennen, hoe 
ze er uit gezet waren en hoe God ze er bij in zet. Dat is een zaak! Of 
niet? 
De Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen 
en toog ze hun aan. Ja, zij hadden vijgenboombladeren van de bo-
men getrokken. Ze hadden de schepping vernield. Maar de Heere 
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brengt een offer. Dat is wat! Er wordt een beest gedood. En de huid 
van dat beest wordt over Adam en Eva heen gelegd, als een bedek-
king, opdat God dat beest, die huid van dat beest zou zien en niet 
hen in hun naaktheid en in hun schande. Heenwijzende naar dat Of-
fer van het Lam Gods, Dat geslacht is van voor de grondlegging der 
wereld. Heenwijzende naar die bedekkende gerechtigheid, die in 
Zijn betaling alleen verworven geworden is, om overkleed te worden 
met die mantel van Zijn gerechtigheid. Opdat de Heere u en mij zou 
aanzien alleen in Hem en niet in onszelf. 
Zou je dan nog vlijtig de modeblaadjes door zitten kijken? Zou je 
dan nog met elkaar bespreken onder de thee: “Welke kleur zou er 
van ’t voorjaar in de mode wezen? Heb jij dat al? Heb je dat ge-
zien?” Zou je daar nog druk mee wezen als dit de zaak van je leven 
is? Ik moet gerechtigheid kennen in mijn bestaan. Ik moet dat kleed 
hebben. Ja, dat hemelse kleed wat God geeft, hier aan Adam en 
Eva, en aan al degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
En toog ze hun aan. Ziet u dat? De Heere heeft het niet op de aarde 
neergelegd en gezegd: “Pak het maar en doe het zelf maar aan”. 
Welnee, het is een volkomen Godswerk. Daar komt de mens niet bij 
aan te pas. Nee, zijn wil raakt verslonden in Gods wil, maar Hij 
maakt dat werk af. Hij doet ze die vellen aan. En zo worden ze het 
Paradijs uitgezonden, om ze te behoeden dat ze zouden eten van 
de boom des levens, en dat ze zouden leven in eeuwigheid. 
Wat wordt daar mee bedoeld? Vroeger heb ik weleens gedacht: 
“Was die deur maar open, dan at ik van die vrucht en dan hadden 
we eeuwig leven”. Weet u waarom de Heere dat wil verhoeden? Op-
dat we hier op aarde in onze zonden en ongerechtigheden niet eeu-
wig leven zouden. Dat dat verhinderd, voorkomen zou worden. Ken 
je dat in je leven, dat je daar dankbaar voor bent? Dat je het wel-
eens moe wordt met jezelf, en de strijd met dat vlees. Moe wordt dat 
gevecht met de wereld en de duivel. Moe dat die zonde altijd maar 
trekt en dat die verleidingen zovele zijn. Hoe lang moet ik nog zondi-
gen, Heere? Hoe lang moet ik U nog onteren en U nog tergen? Be-
geer je dan stok- en stokoud te worden? Of begeer je weleens met 
de apostel Paulus mee ontbonden te zijn? Dat is verlost te wezen 
van dit hier en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Daar 
ging het om. Hij dreef de mens uit. Cherubs voor de ingang van het 
Paradijs. Een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, 
om te bewaren de weg van de boom des levens. 
Maar weet u naar welke weg de Heere heenwijst in Zijn Woord? 
Weet u welke weg er niet gesloten is, tot op de dag van vandaag 
toe? Weet u welke weg niet wordt verhinderd door cherubs en door 
een vlammig lemmer eens zwaards? Weet u welke weg dat is? Dat 
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is de weg naar Golgotha’s kruis. Ja, de Heere gebruikt zelfs een 
vlammig lemmer eens zwaards in de prediking van het oordeel en 
van Zijn heilig recht, om de mens op die weg te jagen, heen te drij-
ven naar die plaats waar de mens door de knieën zakt, net als 
Christen, die uit stad Verderf op reis ging en niet rustte voor hij daar 
was, waar dat kleed, die mantel der gerechtigheid hem werd omge-
daan. 
Och, mensen, bekommer je daar om, en laat die modeblaadjes 
alsjeblieft liggen, en neem dit Boek ter hand en lees dat Woord des 
Heeren veel, en zoek in dat Woord die Heere Jezus Christus en Zijn 
bedekkende gerechtigheid. Roep de Heere aan op grond van Zijn 
eigen Woord. Is dat de smeekbede van uw leven? Zo doe Hij ook 
aan mij. Schep moed uit de behoudenis van Adam en Eva en o zo-
veel anderen, dwars door de Schriften heen, opdat ge daar zou 
wezen waar de Heere Zich vinden laat, zoals Hij nu is, als een God 
van veel ontfermingen. 
De Heere zeide: “Waar zijt gij?” Opdat de Heere Zichzelf zou laten 
vinden, Wie Hij nu is, Hij Zichzelf bekend zou maken in het aange-
zicht van die gezegende Heere Jezus Christus. Het is een en al 
Evangelie-prediking. Dan kan je toch niet begrijpen dat Adam en 
Eva, en wij met hen, al-leen maar tegenwerken. Dat wij dat nu niet 
willen. 
Maar wat wij nu niet willen, als God het gewild heeft, dan doet Hij 
het, dwars tegen al het onze in. En Hij maakt dat wij het met Hem 
eens zullen worden. Ach, laat de prediking van de wereld, van al dat 
stof en al dat zweet en al die smart; laat de prediking van het Woord 
daartoe dienstig mogen wezen, om die prediking in uw leven te 
beluisteren: “Ik heb u gekocht met het dierbare bloed van de Heere 
Jezus Christus. Gij zijt van Mij”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 78 : 3 en 4. 
 

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
Aan Jakobs huis; een wet, om naar te leven, 
Die Israël zijn nageslacht moet leren, 
Opdat men nooit haar kennis moog’ ontberen; 
God vordert dat de naneef, eeuwenlang 
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang’. 
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Opdat z’ op God hun hope stellen zouden; 
In ’t oog Zijn daân, in ’t hart Zijn wetten houden, 
En nimmermeer weerspannig God verachten, 
Verdraaid en krom, als vorige geslachten, 
Wier hart niet was gericht naar Zijn gebod, 
Wier geest niet was getrouw met hunnen God. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


