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WAAR MOETEN WE BEGINNEN IN PREDIKING EN PASTORAAT?  
 
Het behoort duidelijk te zijn, dat we in de prediking, in het pastoraat en in de opvoeding onzer 
kinderen moeten beginnen bij Adam.  
Doch dit is blijkbaar niet duidelijk. Velen immers beginnen bij de beloften van het verbond der 
genade. Onlangs lazen we nog, dat de straf Gods werd uitgesproken na de afkondiging van de 
moederbelofte. Dat is juist, doch dan wordt vergeten, dat Adam in een richterlijke 
onderhandeling werd betrokken, toen God sprak: "Waar zijt gij?" De naam Adam werd niet 
genoemd. Adam is zelfs zijn naam kwijt, hij is zijn wezen kwijt, zijn wezen in de lofverheffing 
van de deugden Gods. De zaak is deze: de beloften van het verbond der genade liggen tussen de 
onderhandeling en afhandeling van het gericht Gods. Zonder en buiten de beloften Gods zou 
Adam in wanhoop zijn weggezonken. Nu gaat de zondaar in de weg der ontdekking wel zinken, 
maar God laat hem niet wegzinken en verdrinken. God wil Zijn volk leiden tot kennis der 
zaligheid in vergeving hunner zonden.  
 
De Schrift wijst ons duidelijk de weg: We moeten bij Adam beginnen. Wie niet van Adam wil 
spreken, kan de Christus niet recht preken. De schatten van het verbond der genade gaan juist 
schitteren en een rijke betekenis krijgen tegen de donkere achtergrond van het verbroken 
werkverbond. Het leven in Christus krijgt zo'n heerlijke gestalte, wanneer we beseffen, dat we 
door de bondsbreuk midden in de dood liggen. Christus Zelf zegt dienaangaande, dat degenen, 
die gezond zijn de medicijnmeester niet van node hebben. Wel degenen, die weten, dat zij ziek 
zijn door de zonde. De Heere Jezus zat gaarne aan met tollenaren en zondaren.  
 
Een heilloze weg wordt bewandeld, wanneer we het werkverbond uit het oog verliezen. We 
zullen dan nimmer de Christus der Schriften in het oog krijgen. De roep: "Ziet het Lam Gods", 
ging uit tot schuldverslagen zondaren, die het bloed des Lams nodig kregen tot verzoening van 
hun zonden. Het zien op Jezus wordt voorafgegaan door het zien op Adam. Wanneer we Adam 
niet hebben leren zien in onszelf, blijft de Christus in Zijn Middelaarsheerlijkheid omsluierd. Het 
moet ons er toch om te doen zijn, dat de Zaligmaker in Zijn heerlijk licht openbaar komt aan een 
volk, dat wandelt in duisternis en terneder zit in de schaduwen van de dood.  
 
De rijke zaken van het verbond der genade zijn even zovele wonderen. Deze wonderen worden 
wonderen, wanneer we met een geheiligde kennis thuis zijn in de zaken van het werkverbond. Er 
wordt heden ten dage zo koel, zo beschouwelijk, zo gemakkelijk over Christus gesproken. Zalig 
worden is in de ogen van velen geen wonder meer. Uit de aard der liefde vragen we wel eens: " 
Vriend, hoe hebt ge het zo snel gevonden? Men neemt blijkbaar aan, dat men Jezus heeft 
aangenomen. Men gelooft, dat men gelooft. Daar is zoveel verstandelijke kennis, die buiten de 
hartelijke doorleving van de bondsbreuk in Adam omgaat. Men is nimmer aan de vijandschap 
van het hart ontdekt noch aan de verduistering van het verstand. Christus is nimmer een 
verborgen Persoon geworden. Men heeft Hem terstond ontdekt in de beschouwing en 
verstandelijke overweging.  
 
Hoe anders liggen deze zaken bij Gods volk, dat in de weg van de orde des heils wordt 
onderwezen door Woord en Geest. Hun begin is niet Abraham en de beloften hem geschonken. 
Hun begin ligt niet bij het kruis. Hun begin ligt in de diepe val en bondsbreuk in Adam. Vanuit 
die breuk kunnen zij tot Gods verzoende gemeenschap niet komen. Vanuit die breuk doen zij 
niets anders dan met Adam wegvluchten van vóór het aangezicht Gods. Zij vrezen God 
doorgaans in slaafse vreze. Zij zijn beducht voor Gods toorn. God heeft immers gesproken van 
de wrake des verbonds. Ten dage, dat gij eet van die vrucht des booms zult gij de dood sterven!  
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Zeker, krachtens opvoeding en kennis der Schriften behoeft u mij niet voor te houden, dat we 
geroepen zijn om onderen en jongeren de beloften van Gods genadeverbond voor te houden. We 
kunnen niet genoeg beklemtonen, dat God geen gedachten van vijandschap, maar van vrede 
heeft. Het is voorwaar geen kleine en geringe zaak, dat we een gedoopt voorhoofd hebben. De 
Heere treedt ons tegemoet met Zijn roep- en lokstemmen, betuigend geen lust te hebben in onze 
dood. God heeft recht op ons en wij dragen een grote verantwoordelijkheid op het erf der kerk. 
De Heere vraagt om ons in de klem te brengen: Wat moet Ik nog meer doen aan Mijn 
wijngaard?" Leg deze vraag niet naast u neer. Kom ermee op uw knieën voor Gods aangezicht!  
 
Waar we echter met grote nadrukkelijkheid op wijzen willen is dit: De gehele onderwijzing van 
het verbond der genade moet ingebed zijn in het verbroken werkverbond. Anders gezegd:  
We dienen de beloften van Gods genade te prediken in de rechtszaal. 
Daar weerklonken ze ook uit Gods tot Adam, gedagvaard als hij was door de zoekende en 
opzoekende God. Wat ligt hier ook het eenzijdige van Gods werk verklaard. Het zoeken en 
roepen ging van de Heere uit. Wat zien we? Dat er niemand is, die God zoekt, ook niet tot één 
toe. 
 
Let ook maar eens op de duidelijke volgorde in het doopformulier. Daar lezen we, dat we ten 
eerste dienen te leren zien, dat we van nature kinderen des toorns zijn, dat we van nieuws 
geboren moeten worden om het Koninklijk in te kunnen gaan.  
 
De apostel Paulus noemt Adam de eerste Adam en Christus de tweede Adam! Dezen moeten 
duidelijk tegenover elkander gesteld worden. De droefheid der zonde in Adam baant de weg tot 
de vertroosting in Christus. Waartoe zouden we Christus nodig hebben, indien we geen zondaar 
worden vóór God? De gelijkenis van de Farizeër en de tollenaar laat toch aan duidelijkheid niets 
te wensen over.  
Ik weet wel waar de haper zit: Wij willen geen tollenaar worden. We houden ons zo gaarne met 
wat godsdienst op de been. Ontdekkende genade daarentegen brengt ons van de been, op de 
knieën in het stof der verootmoediging, met de bede: ,,O God wees mij zondaar genadig!"  
 
Waar liggen we? In Adam midden in de dood. Dat moet voorop. De prediking der genade in 
Christus volgt. De levende Christus loopt achter de dood om dode zondaren levend te maken. Zo 
was het bij Adam. Deze weg blijft onveranderlijk. Deze weg blijft gelijk door alle eeuwen heen. 
De Heere verandert namelijk niet.  
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