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VE R A N T WO O R D I N G

Enkele tientallen jaren geleden waren
de vertellingen van de heer B.J. van
Wijk onder een groot lezerspubliek
bekend. De eerlijkheid en de oprechte
manier waarop hij Gods Woord zo
zuiver mogelijk aan kinderen vertelde,
werd gewaardeerd.Van Wijk noemde
zijn uitgave „De Bijbelse Geschiedenis
aan onze kinderen verhaald.” Het was
niet zijn bedoeling een zogenaamde
Kinderbijbel te schrijven. Hij wilde
alleen vertellingen uit Gods Woord
doorgeven. Zijn doel was daarbij “de
aandacht van de jeugd op de rijkdom
van Gods Woord te vestigen en
daarmee de ouders te steunen in deze
bange tijden waarin het afwijken van
de Waarheid schering en inslag is.”
Inderdaad,Van Wijk spreekt duidelijke
taal. De doodsstaat van de mens wordt
niet verdoezeld en de noodzaak van
wedergeboorte klinkt in elke
vertelling door.

Het heeft de uitgeverij goed gedacht
om, in samenwerking met de John
Bunyanstichting, De Bijbelse
Geschiedenis opnieuw uit te geven.
We hebben de tekst aangepast aan de
huidige regels voor zinsbouw,
woordgebruik en spelling. Ook zijn de
vertellingen overzichtelijker gepresen-
teerd. De stijl van Van Wijk en zijn
toepassingen hebben we zoveel
mogelijk gehandhaafd. De bewerkers
hebben daarbij hulp gehad van een
meeleesgroep, die de tekst ook heeft
gecorrigeerd.

Elk verhaal heeft dezelfde opzet. Het
begint met het betreffende
Bijbelgedeelte. Dan volgt een bij-
passend psalmvers. U kunt dit lezen,
maar het is natuurlijk beter om het te

zingen. Daarna volgen de te lezen
Bijbelgedeelten. Het eerste is het
gedeelte van het verhaal en het
tweede is een bijpassende psalm of
een ander Bijbelgedeelte waarin het
verhaal terugkomt.
Elk verhaal sluit af met een aantal vra-
gen. De eerste is betrekkelijk een-
voudig; de andere zijn wat moeilijker.
Zo is er voor elke leeftijdsgroep iets
bij.

We hebben voor deze opzet gekozen
om de avondsluiting met de kinderen
weer het kader te geven van huisgods-
dienst. In veel gezinnen is die oude,
maar zo belangrijke gewoonte in
onbruik geraakt. Deze uitgave kan
stimuleren het weer in te voeren. Uit
het verleden is bekend dat de Heere
dit middel heeft gebruikt tot bekering.

De verhalen zijn geschreven voor de
leeftijdsgroep van 4 tot en met 12 jaar.
Ze kunnen zowel voorgelezen als zelf
gelezen worden. Om de verhalen
zichtbaar te maken, hebben we
duidelijke en realistische illustraties,
van de hand van de kunstenaar Adri
Burghout, toegevoegd.We hopen dat
tekst en betekenis door de afbeeldin-
gen nog duidelijker worden.

We sluiten af met een wens van de
heer Van Wijk:“Moge de Heere Zelf
Zijn onmisbare zegen niet onthouden.
Hij, Die gezegd heeft:‘Laat de
kinderkens tot Mij komen en verhin-
dert hen niet’, moge ook dit werk als
een middel gebruiken om door Zijn
Geest uit de duisternis te brengen tot
Zijn Licht op wie Zijn oog van
eeuwigheid rustte.”

De bewerkers
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Gaarne voldoe ik aan het verzoek van
de uitgever een korte aanbeveling te
schrijven voor ‘De Bijbelse
Geschiedenis aan onze kinderen ver-
haald’ door B.J. van Wijk.
Vluchtige doorlezing van dit werk
heeft mij er van overtuigd, dat dit
boek in een behoefte voorziet.Vooral
aan goede kinderboeken bestaat grote
behoefte en in het bijzonder ook aan
die, welke de Bijbelse geschiedenis
verhalen.
Onze kleinen worden het niet moe,
als hun ouders hun vertellen; avond
aan avond vragen zij er weer om en
als zij zelf kunnen lezen en het ver-
haal begrijpen, kunnen zij uren stil zit-
ten, verdiept in een boek.Wat nu in
het werk van B.J. van Wijk geboden
wordt, is zeer eenvoudig en spreekt
tot de kinderen in verstaanbare taal.

VO O RWO O R D

Bovenal waardeer ik de zuivere leer,
die in dit boek doorstraalt en in elke
les de kinderen op het ene nodige
wijst, dat gekend moet worden ter
zaligheid. Er spreekt een zo geheel
andere taal in dan die der “veronder-
stelde wedergeboorte” of die van de
“drie verbonden” met een eisend
Evangelie van “geloof” en “bekeer u”.
Gods soevereine genade wordt maar
al te zeer verdonkerd en dat maakt
ons zo bevreesd voor de lectuur dezer
dagen.
De Heere geve de schrijver licht in
Zijn Woord, eenvoudigheid in het ver-
tellen en zegene zijn arbeid voor onze
prille jeugd.

Ds. G.H. Kersten

Rotterdam, maart 1948.
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Heel lang geleden toen de aarde,
de zon, de maan en de sterren er nog
niet waren, was er niets en niemand
dan de Heere God alleen. Dat kunnen
wij niet begrijpen. Kinderen niet, maar
ook ouderen niet.Wij weten dat,
omdat de Bijbel ons dat vertelt.
De Bijbel noemt dat eeuwigheid.

Ongeveer in het jaar 400 leefde er in
Noord-Afrika een godzalig kerkvader.
Augustinus heette hij.Augustinus was
altijd bezig met Gods Woord en de
zaligheid van mensen. Hij dacht op
een gegeven moment diep na over het
„eeuwige”. Dag en nacht, week aan
week dacht hij erover na. Maar hoe
meer hij erover nadacht, hoe minder
hij het begreep.Augustinus kwam er
niet meer uit. De Heere, die altijd aan
Zijn kinderen denkt, kwam hem te
hulp. Op een zekere morgen wandelt
hij langs het strand bij de grote zee.
Een klein meisje is druk aan het spe-
len. Ze heeft een grote kuil gemaakt
met een hoge wal er omheen.
De voetjes van het kleine ding dribbe-
len af en aan, van en naar de zee. Ze
schept vlug haar emmertje vol met
zeewater en stort het leeg in de kuil.
Augustinus staat er vol verbazing naar
te kijken. Dan vraagt hij opeens: „Lief
kind, wat doe je toch?” De heldere
ogen van het meisje blikken recht in
de ogen van Augustinus. „Ik schep de
zee leeg, mijnheer”, antwoordt ze.Weg
is ze weer. Ze schept opnieuw haar
emmertje vol.
Dan vouwt Augustinus eerbiedig zijn
handen. „Dank U Heere”, fluistert hij
zacht. Hij begrijpt Gods antwoord.

Jullie ook? Net zomin als het mogelijk
is met een klein emmertje de grote
zee leeg te scheppen, kunnen mensen
het eeuwige begrijpen. De wijde,
grote zee kan toch niet in dat kleine
kuiltje? Nu, zo kan ook het eeuwige
en onbegrijpelijke van God niet begre-
pen worden door het kleine verstand
van mensen.
Aan eeuwig is geen begin en komt
nooit een einde. En ook dat kunnen
wij niet begrijpen.Als je op een open
veld staat en je uitzicht hebt naar alle
kanten, dan is het net of heel in de
verte de lucht de aarde raakt. Dat
noemt men de horizon. Stel je nu eens
voor dat je naar de horizon wilt
lopen. Dan wordt al snel duidelijk dat
die plek even ver weg blijft!
Zo is het ook met het „eeuwige”: het
heeft geen begin en geen einde.

1 . HE T WO O R D VA N D E HE E R E
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In de eeuwigheid, toen er dus nog
niets was, heeft de Heere een plan
gemaakt. Een plan, waarvan Hij alleen
de eer zou krijgen. Niemand anders
mag eer of heerlijkheid krijgen dan
God alleen. Hoe dat raadsplan er geko-
men is en wat de Heere ermee heeft
bedoeld, dat staat in de Bijbel, Gods
eigen Woord. Het is het Boek der boe-
ken, omdat de Heere het Zelf heeft
laten schrijven.
Alles wat in de Bijbel staat geschre-
ven, is waar.Van andere boeken kun je
dat lang niet altijd zeggen. Maar die
zijn ook door mensen geschreven. De
Bijbel zegt het zelf zo: „Want de profe-
tie is voortijds (vroeger) niet voortge-
bracht door de wil eens mensen, maar
de heilige mensen Gods, van de
Heilige Geest gedreven (geleid) zijnde,
hebben ze gesproken.” (2 Petrus 1 : 21)

God heeft dus de Bijbel laten
opschrijven. Daarom moeten wij eer-
biedig luisteren als eruit gelezen of
verteld wordt. Dan spreekt de Heere
Zelf tot ons. Niet alleen tot de oude-
ren, maar ook tot kinderen.

ZINGEN: Psalm 107 : 22

Wie wijs is, merk’ die dingen,
En geev’ verstandig acht
Op ’s HEEREN handelingen,
Zo vol van gunst en macht.

LEZEN: Psalm 119 : 105-112 en 
2 Petrus 1 : 16-21

VRAGEN:

1. Waarom is de Bijbel zo’n belang-
rijk Boek?  Lees: Psalm 119 :
105-112.

2. Lees Lukas 4 : 16-19.

a) Waaruit blijkt het belang van het
lezen uit de Bijbel?

b) Wie is de hoofdinhoud van Gods
Woord? 
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Door de eeuwen heen heeft God
Zelf voor Zijn Woord gezorgd.Wij heb-
ben het nu nog en mogen er vrij uit
lezen. Dat is niet altijd zo geweest.

Zo gaf keizer Galerius het bevel
dat alle Bijbels verbrand moesten wor-
den.
Overal verzamelen de dienaren van de
keizer Bijbels. Ze gooien ze op grote
stapels en steken de stapels in brand.
De vlammen laaien hoog op. Hoor het
vuur eens loeien! Zie de vonken eens
spatten. De lucht is zwart van de rook.
De keizer kijkt naar de vlammen. Daar
fladdert echter een blad papier uit
een van de Bijbels. Het daalt vlak voor
de voeten van de keizer op de grond
neer. De keizer moet kijken, of hij wil
of niet. Dan leest hij de woorden die
daar staan: „Het Woord des Heeren
blijft in der eeuwigheid.” Dat is het
antwoord van de Heere aan  keizer
Galerius.
In later tijd woonden er Waldenzen in
het zuidoosten van Frankrijk en in
Noord-Italië. Deze mensen zijn 650
jaar lang vervolgd, omdat ze „zomaar”
uit de Bijbel lazen. Dat mochten men-
sen in die tijd niet. Dat mochten
alleen de priesters. Zij moesten het
aan het volk uitleggen. Ook de Bijbels
van de Waldenzen moesten verbrand
worden. Gelukkig is dat niet gelukt. En
als het gelukt zou zijn? Wel, dan zou
het nog niets geholpen hebben, want
de meesten van hen en zelfs de kinde-
ren kenden hele Bijbelgedeelten uit
hun hoofd!

Dwars tegen alle aanvallen op de
Bijbel in, waren er mensen die Gods
Woord juist opnieuw wilden vertellen.
Zij riepen de mensen op om in de
Bijbel te lezen. Denk maar eens aan
Luther, Calvijn en zoveel anderen.

Er is nog een geschiedenis die
eigenlijk nooit vergeten mag worden.
Het is gebeurd in de stad Leiden. Daar
was een aantal dominees bijeen om
de Bijbel opnieuw te vertalen. Dat is
een geweldig belangrijk werk
geweest. Maar in Leiden brak de pest-
ziekte uit. Dat is een erg besmettelijke
ziekte. De ziekte bracht duizenden
mensen in de stad naar het graf.Wat
zouden de Bijbelvertalers nu doen?

2 .GO D H O U D T ZI J N WO O R D

I N S TA N D
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Wegvluchten? Nee. Zij bleven en gin-
gen rustig verder met hun werk.Wel
hebben ze de Heere om raad en hulp
gevraagd! Zonder Hem durfden ze
niet verder te gaan. Zij voelden zich -
zoals in psalm 91 staat- in de schuil-
plaats van de Allerhoogste God. Er vie-
len er rondom hen, maar zij bleven
allen gespaard! Zo houdt de Heere
Zijn Woord in stand! Telkens weer.

Andere boeken kunnen er prach-
tig uitzien, maar de Bijbel is van
onschatbare waarde. En de Bijbel blijft
altijd nieuw.Toch is het één van de
oudste boeken van de wereld!
Waarom heeft de Heere de Bijbel aan
de mensen gegeven? Nu, in de Bijbel
lezen we wat God van de mensen
vraagt. Ook lezen we dat God de mens
goed geschapen heeft. En... dat de
mens in zonden is gevallen. Maar ook
dat zondaars een nieuw hart kunnen
krijgen! Een hart dat de Heere vreest.
Zo is dat Goddelijk boek al voor veel
mensen tot zegen geweest.
Kinderen moeten en mogen de Heere
ook om een nieuw hart vragen. Net zo
goed als oudere mensen. En als je een
nieuw hart van de Heere krijgt, dan
ben je onnoemelijk rijk en gelukkig.
Dan ga je zingen met allen die de
Heere vrezen:

ZINGEN: Psalm 25 : 2

Heer’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw Woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt.
Leid mij in uw waarheid, leer
ijv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o Heer’,
’k Blijf U al den dag verwachten.

LEZEN: Psalm 91 en 
1 Petrus 1 : 24-25

VRAGEN:

1. Waarom kan niemand de Bijbel
uitroeien zoals keizer Galerius
dat probeerde?

2. Waarom is het vertalen van de
Bijbel vanuit de zogenaamde
grondtalen -Hebreeuws en Grieks
zo belangrijk?



10

De Bijbel begint zo: „In den begin-
ne schiep God de hemel en de aarde.”
De aarde en de hemel zijn dus gescha-
pen door niemand anders dan de
Heere God. Dat heeft de Heere „in
den beginne” gedaan.Toen is de tijd
begonnen. Je zou kunnen zeggen dat
de klok voor het eerst begon te tik-
ken.
Hier is het begin van de geschiedenis.
De geschiedenis begint met de schep-
ping van de hemel en de aarde. De
Heere schept de aarde, opdat Hij Zijn
groot raadsplan zal kunnen uitvoeren.
De Heere God schept.
Scheppen is iets heel bijzonders. Het
is ook iets anders dan iets maken.Als
jij iets gaat maken, heb je daarvoor
materiaal nodig. Stel dat je een kar
maakt. Dan heb je een onderstel nodig
en planken en schroeven om de kar in
elkaar te zetten.
De Heere heeft helemaal niets nodig,
als Hij iets wil maken. Hij maakt iets
uit niets. Dat noem je scheppen, of
met een moeilijk woord formeren.
“Hij roept de dingen die niet zijn, alsof
zij waren. Hij spreekt en het is er. Hij
gebiedt en het staat er.” (Psalm 33)
Wij zijn zelf ook schepselen, dus
geschapen door de Heere.Wij zijn
daarom afhankelijk van God. In al ons
doen en laten. Hij bepaalt ons hele
leven.

Als de Heere de aarde en de hemel
heeft geschapen, gaat Hij verder. De
Heere wil alles heel mooi gaan maken.
In zes dagen zal alles klaar zijn.
Hoor, daar spreekt God. „Daar zij
licht”, zegt Hij en zie, daar is het licht.
Ginds is het nog duisternis, maar hier

is het nu licht. De Heere noemt de
duisternis nacht en het licht dag. Nu is
het avond geweest en morgen
geweest, de eerste dag. En zo is het
altijd doorgegaan.Avond, dan ga je sla-
pen; morgen, dan sta je op. Dat heeft
de Heere zo gemaakt en ingesteld. Zie
daar komt het licht weer aan: de mor-
gen van de tweede dag.

3 . IN D E N B E G I N N E



God spreekt weer: „Daar zij een
uitspansel in het midden der wate-
ren.” En ineens is daar de blauwe lucht
waarin de zon schijnt en de sterren 
’s nachts pinkelen. Dan wordt het
weer avond en ook weer morgen, de
derde dag. Nu gaat God weer nieuwe
dingen scheppen. De scheiding tussen
het land en de zee wordt geschapen.
Het droge heet aarde en de wateren
heten zee. En zo is het gebleven.
Omdat God het wil.Wat is het nu al
mooi op de aarde. Maar de Heere gaat
nog verder met scheppen. Op de
aarde groeien op bevel van God bloe-

men, planten en bomen met de prach-
tigste kleuren en vormen!
Op een machtwoord van God is 
alles er.
Wij mensen moeten planten kweken.
God schept en geeft de groei.Voor
ons is het niet te begrijpen hoe dat
kan. Hij doet het, omdat Hij de
Almachtige God is.
Zo is de avond weer gekomen.
De derde dag is voorbijgegaan. De
natuur rust.Alles is stil en donker.
De nacht is begonnen.Wat zal de nieu-
we dag brengen?

ZINGEN: Psalm 33 : 4

Hij doet de grote waat’ren zwellen,
Te zaâm vergaad’ren  tot een hoop,
En naar de diepe afgrond snellen,
daar zij beperkt zijn in hun loop.
Laat al d’aard Hem vrezen,
Die, als ‘t Opperwezen,
’t Al heeft voortgebracht;
Laat de wereld schrikken;
Laat z’ all’ ogenblikken
Sidd’ren voor Zijn macht.

LEZEN: Genesis 1 : 1-13 en 
Handelingen 17 : 24-30

VRAGEN:

1. Wat heeft God de eerste drie
dagen van de schepping gescha-
pen?

2. Lees Spreuken 8 : 22-36.

a) Wie is de Wijsheid?
b) Wat zegt dit Bijbelgedeelte over de

schepping?
c) Wat betekent vers 35?

11
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In de verte begint het weer te
lichten. De vierde dag is op komst.Wat
zal de Heere vandaag gaan doen? Zie
je iets daar in het oosten? Net of er
brand is. Het wordt groter en groter.
Het is de zon.Voor ons gewoon, maar
toen kwam de zon voor het eerst op!
Als een glanzende bol gaat ze
omhoog. De wolken zijn als in brand
geraakt. De Heere heeft de zon
geschapen als een licht overdag. Het
wordt in psalm 19 zo mooi bezongen:
„God heeft voor ’t grote licht, de zon,
een tent gesticht.” (Psalm 19 : 3)

’s Avonds zinkt de zon weg achter
de horizon. En dan... dan gaat de maan
haar licht geven in de donkere nacht.
Ook pinkelen duizenden sterren in de
lucht. Nu is het niet zo donker meer.
En dat is het einde van de vierde dag.
Elke dag wordt het mooier op de
aarde. God schept een heerlijke en
mooie wereld.

De volgende dag breekt aan. De
zon is opgegaan. En weer klinkt Gods
stem. Zijn stem klinkt machtig over de
aarde en langs de lucht.Verder is het
stil in de natuur.
Maar plotseling vliegen er vogels door
de lucht. Ze fluiten en zingen tot Gods
eer. ’t Lijkt net alsof ze zo uit Gods
Hand zijn losgelaten.
En in het water heeft de Heere de vis-
sen geschapen, zowel de grote walvis-
sen als de allerkleinste vissen. Ze spe-
len en duiken en schieten pijlsnel
door het water.
De aarde is niet meer stil, maar wij
mogen wel stil worden. God spreekt
immers en Hij maakt alles mooi en

volmaakt.Alles door Zijn almachtig
Woord en tot Zijn eigen eer.

Als de zesde dag aanbreekt en alle
leven in de natuur zich weer laat
horen en zien, dan spreekt de Heere
opnieuw. Op die dag worden de ande-
re dieren geschapen: de schapen, de
koeien, de herten, de leeuwen, de 
beren en nog duizenden andere die-
ren.Allemaal verschillend. En ze doen
elkaar geen kwaad. De koe eet gras
naast de berin! Ze kennen zelfs hele-
maal geen kwaad. In Gods schepping
is alles goed. Hoe het kwade toch
gekomen is, horen we later.

4 . D E S C H E P P I N G
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Zie je wel hoe de Heere alles goed
heeft gemaakt? Eerst het land en het
water. Daar kunnen de planten en de
vissen in leven. En dan de zon, die
alles verwarmt en koestert, zodat alles
kan groeien en de vruchten rijp kun-
nen worden.Als dan de vogels komen,
kunnen ze in de bomen slapen en hun
nesten bouwen. En wanneer de koei-
en en de schapen komen, hebben ze
lekker gras. Zo is alles op Gods tijd
geschapen. Zie je de machtige Hand
van de Heere? Hij maakt alles in de
goede volgorde.Wat is Hij machtig.

Sta je daar wel eens bij stil? De Heere
kan alles. Gods heerlijke schepping
moet ons in aanbidding doen stilstaan.
En dan kunnen we alleen maar Gods
eer en lof bezingen!

ZINGEN: Psalm 19 : 1

Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijde mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De held’re lucht en ’t zwerk
Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.

LEZEN: Genesis 1 : 14-25 en 
Psalm 19

VRAGEN:

1. Wat schiep de Heere op de vierde
dag? En wat op de vijfde en zesde
dag?

2. Lees Psalm 104 : 30-34.

a) Wat bedoelt de dichter van deze
psalm met vers 30?

b) Wat is het doel van Gods schep-
ping volgens de verzen 31, 33 en
34?
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Aan het einde van de zesde dag
komt het allermooiste van Gods
schepping.Tegen het oosten heeft
God een prachtige hof geplant. Een
hof met bomen vol heerlijke vruch-
ten.We noemen dat de hof van Eden
of het paradijs. Dat is het aardse paleis
van de Koning van de hemel. Daar
woont hij en daar is Zijn stem te
horen. En daar heeft God de mens
geschapen. Hij heeft hem uit het stof
van de aarde geschapen. In zijn neus
blies God de adem van het leven. De
eerste mens.Adam heet hij. Dat bete-
kent: eenvoudig (rode) aarde.

De mens heeft behalve een
lichaam ook een ziel. Door zijn ziel is
de mens een zelfstandig persoon, die
kan denken en dus verstand heeft. De
dieren hebben geen ziel. Ze hebben
ook geen verstand. De mens staat dus
boven de dieren. Hij mag van de
Heere zelfs de koning over de dieren
en de aarde zijn. Hij is dus het aller-

mooiste dat de Heere gemaakt heeft.
We noemen dat wel met een moeilijke
uitdrukking: „de mens is pronkjuweel
van Gods schepping”. Een juweel, een
mooi bewerkte edelsteen, waarmee
God kan pronken! Daarom staat ook
in de Bijbel dat de mens naar Gods
beeld en gelijkenis gemaakt is. Dat
betekent dat de mens, zoals hij gescha-
pen is, op God lijkt.

Wat zal Adam blij geweest zijn met
al het mooie om hem heen. Hij keek
dikwijls omhoog. Daar woont God in
de hemel.Van Hem heeft hij al die
mooie dingen gekregen. En de Heere
zal voor hem zorgen, zoals Hij voor

5 . D E S C H E P P I N G VA N D E M E N S



alles zorgt. Dat komt omdat de Heere
Adam lief heeft.
En zo is „in den beginne” alles gewor-
den, precies zoals de Heere het wilde.
Toen de Heere zag wat Hij gemaakt
had, vond Hij het zeer goed. En dat
was het ook. Het is niet in woorden te
vertellen hoe mooi het was.

Toen de zevende dag begon, heeft
de Heere van Zijn scheppingswerk
gerust.Was de Heere dan moe? Nee,
want in de Bijbel staat: „De Schepper
der ganse aarde wordt noch moede
noch mat.” Maar het is de dag, waarop
de Heere Zich verblijdt in alles wat Hij
geschapen heeft. En ook wij mogen
ons verblijden in Gods mooie schep-
ping. Dat mag elke dag, maar vooral
op de rustdag die de Heere heeft inge-
steld. Op die dag, onze zondag, mogen
we Gods wonderen in de schepping
en Zijn Koninkrijk onderzoeken en
herdenken. De Heere roept ons in Zijn
Woord daartoe op. Lees maar in
Prediker 12: „En gedenk aan Uw
Schepper in de dagen uwer jongeling-
schap, eer de kwade dagen komen en
de jaren naderen van dewelke gij zult
zeggen, ik heb geen lust in dezelve.”

Het einde van Gods scheppingsda-
gen kwam. Maar deze schepping zal
voorbijgaan, want ze is niet meer zoals
ze door de Heere is gemaakt. Dat
heeft de mens gedaan. Hij koos voor
de zonde. Daarom verdwijnt deze
schepping. Maar er komt een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde. Dan zal
duidelijk worden wie van de Heere
een nieuw hart heeft gekregen en wie
niet. De Heere moet ons hart her-
scheppen, dat is opnieuw
scheppen.Veranderen zodat
het niet meer zondigen wil,
maar de Heere weer gaat

dienen. Dan pas kan alles
goed zijn.Alleen de Heere
kan en wil dat geven.Vraag
maar veel aan de Heere:
„Heere, bekeer mij, dan zal
ik bekeerd zijn.”

ZINGEN: Psalm 104 : 17

Ik zal, zolang ik ’t levenslicht geniet,
Gods mogendheid verheffen in mijn
lied; Ik zal mijn God met lofgezan-
gen eren, Terwijl ik nog op aarde
mag verkeren. Mijn aandacht zal op
Hem gevestigd staan, En met ver-
maak Zijn grootheid gadeslaan;
Ik zal mij in den God mijns heils
verblijden, En dag op dag aan Hem
mijn psalmen wijden.

LEZEN: Genesis 1 : 26-31; Genesis 2 :
1-3 en Kolossensen 1 : 12-20

VRAGEN:

1. Wat is het verschil tusen de schep-
ping van de dieren en de schep-
ping van de mens?

2. De mens is naar het Beeld van
God geschapen.Wat betekent dat?

3. In de Nederlandse
Geloofsbelijdenis (artikel XIV, 14)
staat over de schepping van de
mens het volgende: „Wij geloven
dat God de mens geschapen heeft
van (=uit) het stof der aarde en
heeft hem gemaakt en geformeerd
(=geschapen) naar zijn beeld en 
gelijkenis, goed, rechtvaardig en
heilig, kunnende met zijn wil in
alles overeenkomen met de wil
van God.” Probeer dit eens in
eigen woorden te zeggen!

15
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de door de Heere geschapen
wereld was er één plekje dat het
mooiste van alle was. Dat plekje was
een prachtige tuin. De Bijbel noemt
deze tuin de „hof van Eden”. De men-
sen noemen deze hof het paradijs. De
Heere heeft deze hof Zelf geplant. Het
was de tuin van de Heere. Het was
een grote tuin, want de Bijbel zegt dat
er een brede rivier door stroomde.
Deze rivier splitste zich weer in vier
andere rivieren. In de hof stonden
veel bomen, waaraan heerlijke vruch-
ten hingen. Het was een heerlijke lust-
hof.Alles was er goed en volmaakt. De
dieren die er rondliepen deden elkaar
geen kwaad. Het schaap liep gerust
dicht bij de grote leeuw en het geitje
kon zo maar bij de poten van een
beer gaan liggen. De vogels zongen en
floten prachtig en vlogen niet ver-
schrikt op.Alles leefde in liefde en
vrede met elkaar.Tot eer van hun
Schepper. De bloemen bloeiden in de
rijkste kleuren. Eten en drinken was er
genoeg. Er was overvloed.Aan niets
was gebrek.

In die hof wandelden een man en
een vrouw. Ook zij leefden in vrede
en rust met elkaar en met de Heere.
Zij dachten de hele dag aan God en ze
hadden Hem lief. Ze waren Hem
gehoorzaam en dienden Hem. De
Heere had hen ook lief. Zij waren
immers Zijn kinderen? En Hij, de grote
Schepper van de hemel en de aarde,
was hun Vader. Dat waren gelukkige
mensen.Weten jullie wie die twee
mensen waren? Dat waren Adam en
Eva.Adam was de eerste mens. Hij was
naar Gods beeld en gelijkenis gescha-

pen. En hij had van de Heere veel ver-
stand en wijsheid gekregen.Adam had
al de dieren een naam gegeven. Die
opdracht had hij van de Heere ontvan-
gen. Elk dier kreeg een naam die paste
bij zijn aard. Dat betekent dat de naam
iets over het gedrag van het dier zegt.

De dieren waren allemaal samen.
Een mannetje en een vrouwtje. Maar
Adam zag dat hij alleen was.Toen
heeft de Heere Adam erg blij gemaakt.
Terwijl Adam sliep, heeft de Heere een
rib uit Adams lichaam genomen en er
voor hem een vrouw uit gemaakt. De
Heere bracht daarna de vrouw Zelf
naar Adam.Wat een mooi geschenk
van de Heere.Adam zong daarna een

6 . DE H O F VA N ED E N
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heel mooi lied. Een lied ter ere van de
Heere, die hem dat rijke geschenk had
gegeven.Adam noemde zijn vrouw
Manninne. Dat betekent „uit de man
genomen”. Later ging zij Eva heten. En
dat betekent „moeder van alle leven-
den”. Hier zien we hoe de Heere het
huwelijk heeft ingesteld. De Heere
zegt er in Zijn Woord dit over: „Het is
niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal
hem een hulpe maken die als tegen
hem over zij.”
Adam en zijn vrouw hielden erg veel
van elkaar. Ze waren samen gelukkig.
Maar het meest hielden ze van de
Heere, die hen aan elkaar had gege-
ven.Adam kon alles aan Eva vertellen
en samen dienden zij de Heere. Ze

hadden Hem liever dan zichzelf. En zo
was alles goed.

Hoe is dat bij ons? Moeten wij
niet vaak zeggen dat we onszelf liever
hebben dan de Heere en andere men-
sen? Dienen wij de Heere zoals Hij dat
van ons vraagt? Hij is het waard om
Hem te dienen.Vraag veel om Zijn lief-
de, want waar Zijn liefde gevonden
wordt, wil Hij wonen.

ZINGEN: Psalm 133 : 3

Waar liefde woont, gebiedt de HEER’
de zegen;
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn
heil verkregen,
En ’t leven tot in eeuwigheid.

LEZEN: Genesis 2 : 4-25 en Efeze 
5: 22-33.

VRAGEN:

1. Waarom heeft de Heere voor
Adam een vrouw geschapen

2. Lees het begin van het huwelijks-
formulier (achterin je psalmbij-
bel).

a) Brengt de Heere ook nu nog een
man en een vrouw bij elkaar? 

b) Hoe gebeurt dat dan? 
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Midden tussen alle mooie bomen
in de hof van Eden stond een boom
waarvan Adam en Eva niet mochten
eten.Van al de vruchten van de andere
bomen mochten ze wel eten, maar
van deze boom niet. Dat had de Heere
aan Adam bevolen. En als Adam er
toch van zou eten, dan zou de Heere
hem met de dood straffen.
Die ene boom heette „de boom der
kennis des goeds en des kwaads”.

Nu, moeilijk was het voor Adam
niet om dat gebod te gehoorzamen.
Adam en Eva hadden de Heere zo lief,
dat ze er niet aan dachten om onge-
hoorzaam te zijn.Waarom zou Adam
het ook doen? Hij had immers alles
wat hem blij en gelukkig kon maken.
Nee, hij dacht er niet aan en woonde
met blijdschap in de mooie hof van
God. Hij woonde en wandelde tot eer
van de Heere.Tegen de dieren en de
planten heeft de Heere dat niet
gezegd. Zij hebben geen verstand en
geen wil. Maar Adam is een mens en
een mens heeft een verstand en een
wil.Alles wat hij met zijn oog ziet en
met zijn oor hoort, kan hij met zijn
mond vertellen. Daarom is de mens
door de Heere boven de andere
schepselen geplaatst.

Als een huisdier iets doet wat
voor ons onaangenaam is, kun je het
dier dat niet kwalijk nemen. Het weet
immers niet beter. Maar als jij iets doet
wat door vader en moeder verboden
is, dan moet jij straf krijgen. Je wist
met je verstand dat het niet mocht en

toch deed je het.Als je gehoorzaam
bent, dan zijn je ouders blij, want dat
bewijst dat je hen liefhebt! Dat wist
Adam ook. Hij wist ook welke straf op
ongehoorzaamheid zou volgen. Dat
was de dood. En daarom heeft de
Heere dit gebod aan Adam gegeven.
De Heere wilde Adam op de proef
stellen of hij de Heere altijd boven
alles zou liefhebben.
Door gehoorzaam te zijn en niet van
de boom der kennis des goeds en des
kwaads te eten, kon Adam aan de
Heere laten zien dat hij Hem altijd zou
blijven liefhebben. En zo was alles
mooi en goed. Niets verstoorde de
blijdschap in de mooie hof van Eden.

7 . ADA M E N EVA I N D E H O F

VA N ED E N
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Adam en Eva kregen alles uit de hand
van God. Ze leefden zoals de Heere
dat wilde: tot Zijn eer. Alles was er
volmaakt gelukkig. Ziekte, pijn of
droefheid werd er niet gevonden. Zou
dat zo blijven? Zouden de vrede met
God en het leven in liefde tot God en
elkaar blijven? Of? De Bijbel leert dat
het niet zo is. Dat zullen de volgende
hoofdstukken ons vertellen.

Gods kinderen verlangen wel eens
naar de vrede die Adam en Eva in het

paradijs beleefden. Leven in liefde tot
God en tot Zijn eer! Wat gelukkig is
het om een kind van God te zijn.
De zonde heeft dit alles in het paradijs
verstoord. Maar in datzelfde paradijs
heeft de Heere de komst van de
Messias beloofd! Hij, de Heere Jezus
Christus, heeft de macht van de zonde
gebroken. De zonden van Zijn kinde-
ren zijn door Zijn bloed vergeven.
Door Hem is het weer mogelijk om in
vrede en liefde met God te leven.
Vraag daar veel om!

Dan ga je zingen wat in psalm 92
staat:

ZINGEN: Psalm 92 : 2

’ t Voegt ons met blijde klanken
Door ’t voorbedachte lied,
Hem, Die het al gebiedt,
Op harp en luit te danken.
Gij hebt door Uw vermogen,
O, HEER’, mijn hart verheugd
Ik zal, verrukt van vreugd,
Uw grote daân verhogen.

LEZEN: Genesis 2 : 16-17 en 
Psalm 148.

VRAGEN:

1. Waarom mochten Adam en Eva
niet van de boom der kennis des
goeds en des kwaads eten? 

2. Lees artikel 1, hoofdstuk 3 en 4
van de Dordtse Leerregels
(achter in je psalmbijbel). De hei-
ligheid van de mens en zijn eigen
vrije keuze voor de zonde staan
daarin centraal.Waarin was de
mens heilig? 
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Maar de vrede en rust in de hof
van Eden zijn niet gebleven. Er is in de
hof iets verschrikkelijks gebeurd.Wat
dan? 

Luister maar hoe de Bijbel het
beschrijft. Op een keer komt de Heere
in de hof.Aan de wind die door de hof
ruist, is Gods stem te horen. Maar
Adam komt niet naar God toe zoals hij
anders wel doet. Hij verbergt zich
samen met zijn vrouw. De Heere roept
Adam: „Waar zijt gij?” Dat was nog
nooit gebeurd.Altijd was Adam naar
de Heere gekomen. En nu verbergen
Adam en Eva zich voor de Heere.Alsof
Hij hen niet altijd en overal kan zien!
Nu de Heere hen roept, komen ze te
voorschijn.
Ze hebben schorten van vijgenboom-
bladeren voorgedaan. Ze zijn bang.

Wat is er dan gebeurd?
In de hemel is een aantal engelen in
opstand gekomen tegen de Heere. Ze
willen God niet meer gehoorzamen.
Hun aanvoerder is de satan. Zij heb-
ben de strijd echter verloren.Toen zijn
ze uit de hemel geworpen. Hun woon-
plaats is de hel geworden.
Daar heeft de duivel een slecht plan
bedacht. Een plan dat Gods schepping
aantast. Een plan dat het pronkjuweel
van de schepping, de mens, doet val-
len...

Op een dag wandelt Eva door de
hof. Opeens hoort ze een slang tegen
haar praten. Eva luistert. De slang zegt:
„Is het ook dat God gezegd heeft:
Gijlieden zult niet eten van allen
boom dezes hofs?” De duivel spreekt

door de slang. Hij probeert Eva aan
het twijfelen te brengen. Hij doet net
alsof hij het niet zeker weet, terwijl
dat wel zo is. Eva antwoordt dat hij
het mis heeft. „De Heere heeft het
juist andersom gezegd. Hij heeft
gezegd dat wij van alle bomen mogen
eten, behalve van de boom die in het
midden van de hof staat. Daarvan
mogen wij niet eten, want anders zul-
len wij sterven.” Daarop antwoordt de
duivel: „Gijlieden zult de dood niet
sterven.” Hij gaat nog verder en zegt
dat ze, als ze van de boom zullen eten,
aan God gelijk zullen zijn. Ze zullen
dan goed en kwaad kennen.

De duivel wil hiermee zeggen dat
ze dan hun eigen heer en meester zul-
len zijn. Niet meer onder God, maar
naast God en niet meer afhankelijk
van Hem. En God weet dat ook, daar-
om heeft Hij dat gebod ingesteld! Zo
spiegelt de duivel Eva allerlei leugens
voor.

De duivel zegt dus dat God een
leugenaar is. Dat is verschrikkelijk. De
duivel spreekt kwaad van God. En Hij
is Eva’s Vader! Daar kun je toch geen
kwaad van horen. Maar Eva luistert...
De duivel heeft zo zijn eerste doel al
bereikt. Er is twijfel in het hart van
Eva gekomen. Dat is vreselijk. Maar het
wordt nog erger.

Twijfel aan de waarheid van Gods
woorden. Dat gebeurt hier.Wat erg.
Wat weet de duivel met list Eva te ver-
leiden.Twijfelen jullie ook wel eens
aan de Heere? Hij spreekt de waarheid
en wij geloven van nature Hem niet.
Wij denken het vaak veel beter te

8 . O P S TA N D T E G E N GO D
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weten. En wij zijn net als Eva, want
ook wij willen als God zijn. Die hoog-
moed leeft in ons. Bid om bewaring
voor de zonde van de hoogmoed. De
Heere kan en wil je daarvan verlos-
sen!

ZINGEN: Psalm 38 : 15

Want, o trouw en eeuwig Wezen,
In mijn vrezen
Staat mijn hoop op U alleen;
Gij, mijn God, zult in ellenden
Bijstand zenden,
En verhoren mijn gebeên.

LEZEN: Genesis 
3 : 1-5 en 
Spreuken 9

VRAGEN:

1. Waarom verbergen Adam en Eva
zich in de hof als ze de stem van
de Heere horen? 

2. Waarom maakt Paulus in 2
Korinthe 11 : 3 de vergelijking
met Eva die door de slang bedro-
gen wordt? 
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Eva heeft alles wat de duivel
gezegd heeft goed in zich opgeno-
men. Ze denkt na en... gelooft God
niet meer.Als ze beter wordt van het
eten van een vrucht van die boom,
dan is het verstandig om het maar te
doen. Ze loopt naar de boom, plukt
een vrucht en eet die op. Daarna plukt
ze nog een vrucht en gaat ermee naar
Adam, haar man. Ze vertelt aan Adam
alles wat de slang haar heeft verteld
en geeft hem een vrucht. En ook
Adam eet... Hij zegt niet dat Eva
kwaad heeft gedaan, maar hij doet het
zelf ook.

De duivel is tevreden, want nu
heeft hij zijn doel bereikt.Waarom?
vraag je je misschien af. Dat komt
doordat Adam het verbond dat de
Heere met hem gemaakt heeft, ver-
breekt. De Heere had tegen Adam
gezegd dat hij als hij gehoorzaam zou
zijn, steeds heerlijker voor Hem zou
leven. Zonder dat daar ooit een einde
aan zou komen.
Dit wordt het verbond der werken
genoemd.Van dat verbond was Adam
het hoofd. De Heere had het met hem
en al zijn nakomelingen opgericht. En
zo komt het dat ook wij allen zo diep
van God zijn afgevallen.Alle kinderen
die na Adams val geboren zijn, zijn
geboren in zonden en verdienen de
straf op de zonde. Dat is de dood...
Alles is eigen schuld, omdat wij pre-
cies hetzelfde doen als Adam.
Altijd maar ongehoorzaam aan God.
Zondige mensen tegenover een heili-
ge God. Dat betekent dat God zonder
zonde is. God haat de zonde. Hij kan
niet met de zonde leven. Hij kan ook

de zonde niet ongestraft laten.

Nauwelijks heeft Adam gegeten of
Adam en Eva zien dat ze naakt zijn.
Dat hadden ze daarvoor nooit gezien.
Dat komt doordat ze het beeld van de
Heere kwijt zijn. Het heilig leven voor
God is Adam kwijt.Van vijgenbladeren
maken ze gauw schorten en die doen
ze voor. Maar wat helpen die voor
Heere? Hij ziet immers alles. Hij ziet
en weet wat er gebeurd is. Hij kijkt in
het hart van Adam en Eva. Dat is nu
een zondig hart geworden... Zo ver-
bergen ze zich achter de struiken voor
de Heere.Wat een vreselijke toestand!

9 . GE VA L L E N I N Z O N D E. . .
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De Heere roept hen: „Waar zijt
gij?” De stem van de Heere is toornig.
Adam en Eva komen tevoorschijn.
Adam antwoordt:“Ik hoorde Uw stem
in de hof en ik vreesde, want ik ben
naakt; daarom verborg ik mij.” Dan
vraagt de Heere of hij van de boom
heeft gegeten.Wist de Heere dat dan
niet? Jawel, maar Adam moet het zelf
zeggen. Maar Adam geeft de schuld
aan Eva. Eigenlijk geeft hij daardoor de
Heere de schuld, want Hij heeft Eva
aan Adam gegeven. Eva geeft op haar
beurt de slang de schuld. Zo zoeken
ze uitvluchten. Dat doen de mensen
nog. Maar als je schuld hebt, moet je
het eerlijk bekennen.

Daarna gaat de Heere de straf over
de zonde uitspreken. De slang wordt
vervloekt: hij moet op zijn buik krui-
pen en stof eten. Maar de Heere weet
wel dat achter de slang de duivel
staat. De duivel denkt het gewonnen
te hebben, maar hij hoort uit de mond
van de Heere dat hij juist verloren
heeft: „En Ik zal vijandschap zetten
tussen u en tussen deze vrouw en tus-
sen uw zaad en tussen haar Zaad;
Datzelve zal u de kop vermorzelen en
gij zult het de verzenen vermorzelen.”
Uit het nageslacht van Eva zal eenmaal
de Verlosser, de Heere Jezus geboren
worden. Hij zal de kop van de duivel
verslaan en zijn macht verbreken.Wat
een wonder dat de Heere mensen uit
de macht van de zonde wil halen en
hen zalig wil maken. Niet alle mensen
worden zalig. Maar wel heel veel. De
Bijbel spreekt over een „schare die
niemand tellen kan”.

Adam en Eva moeten uit de hof
van Eden weg. Ze zullen hard moeten
werken. Ze zullen pijn lijden. Ze zul-
len moeten sterven. Maar hun dood is
niet voor eeuwig. De Heere Jezus zal
voor hen de dood overwinnen en
daardoor mogen ze leven. De Heere is
genadig en goedertieren voor mensen
die het niet hebben verdiend.Alle
mensen liggen verloren. De Heere zal
hen rechtvaardig straffen. Maar Hij wil
genade geven en mensen een nieuw
hart geven. Daar zijn ook kinderen bij.
De Heere wil dat we Hem vragen en
bidden om een nieuw hart. Dat kun-
nen we onszelf niet geven.We hebben
het ook niet verdiend. Maar de Heere
wil het geven. Daarom staat dit alles in
de Bijbel. Daarin staat alles was nodig
is voor de zaligheid van zondaren.

ZINGEN: Psalm 81 : 12

Opent uwe mond;
Eist van Mij vrijmoedig;
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.

LEZEN: Genesis 3 : 6-20 en 
Romeinen 5 : 1-11

VRAGEN:

1. Wat zijn de gevolgen van de zon-
denval? 

2. Leg de moederbelofte uit Genesis
3 : 15 in eigen woorden uit! 
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10. TW E E O F F E R S

Adam en Eva zijn door God weg-
gestuurd.Weggestuurd uit de mooie
hof van Eden. De schorten van vijgen-
bladeren heeft de Heere hen afgeno-
men. Hij heeft hun beestenvellen
gegeven. Dat zijn nu hun kleren. Ze
beschutten ’s nachts tegen de koude,
terwijl ze ook bescherming bieden
tegen de hete zonnestralen.

Kijk, daar is een man aan het
werk. Hij werkt hard. Grote zweet-
druppels vallen op de grond.Wie is
die man? Het is Adam. De Heere had
gezegd dat hij in het „zweet zijns aan-
schijns” zou moeten werken. En het is
uitgekomen.Waar is Eva? Zij is druk
met haar twee kinderen. Zij moet ze
goed verzorgen, want anders worden
ze ziek. Ze moet ze ook beschermen
tegen de wilde dieren. Dat zijn de
gevolgen van de zonden. Ze zijn bitter.
Toch wil de Heere ondanks hun zon-
den hun brood geven.Als de Heere
het aan hun niet gaf, dan konden ze er
niets van zeggen. Ze hebben het niet
verdiend. Het is Gods genade! Dat leer
je als je door genade ook een kind van
God wordt.Voor die mensen is het
een groot wonder dat de Heere het
koren nog laat groeien en alles op Zijn
tijd geeft.

Adam en Eva hebben twee kinde-
ren gekregen. Er is blijdschap in hun
gezin. Kaïn, de eerste en Abel de twee-
de.Als Kaïn groot geworden is, gaat hij
op het land werken. Hij maait het
koren en kweekt de vruchten.Abel
wordt schaapherder. Hij verzorgt de
kudden. Zo werken ze iedere dag
hard. De Heere geeft hen dit werk. Dat

is ook Zijn zegen, hoewel het werk
van de mens door de zonde besmet is.
Midden in de vloek die de mensen
zelf over zich hebben uitgeroepen,
geeft de Heere nog de zegen op de
arbeid, het werken.

Op een zekere dag willen Kaïn en
zijn broer Abel de Heere hun dank-
baarheid tonen. Ze bouwen een altaar
van stenen. Daarop leggen ze de gaven
die ze de Heere willen brengen. Een
offer van dankbaarheid. Dankbaarheid
voor alles wat de Heere gaf.
Kaïn offert de mooiste vruchten van
zijn akker. Maar Abel offert de eerstge-
borene van zijn kudde, het beste dat
hij heeft. Echter Kaïns hart was niet
oprecht voor de Heere. En dat zag de
Heere heel goed, want Hij kent alle
harten! Kaïn kwam niet als een
oprecht zondaar met zijn offer voor
God. In de Bijbel staat dat de Heere
zijn offer niet aannam. Kaïn offert uit
hoogmoed. Hij offert met een stenen
hart. Een hart dat God haat.Abel offert
anders. Hij offert, omdat hij gelooft dat
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zijn zonden vergeven moeten worden
door het bloed van de Heere Jezus. De
Heere neemt zijn offer wel aan.Abel
heeft smart over zijn zonden. De
Heere heeft hem een nieuw hart gege-
ven. Een hart dat Hem uit genade mag
vrezen! Kaïn offert met een boos en
ongelovig hart en Abel offert met een
gelovig hart.

Kaïn merkt dat de Heere zijn offer
niet aanneemt en het offer van zijn
broer wel. Hij is vreselijk boos op de
Heere en op zijn broer. De Heere
spreekt Kaïn op zijn boosheid aan:
„Waarom zijt gij ontstoken en waarom
is uw aangezicht vervallen?” De Heere
vraagt dus waarom Kaïn zo boos is en
waarom zijn gezicht zo droevig ziet.
En dan waarschuwt de Heere Kaïn.
Want als Kaïn het goede doet, is er
vergeving. Maar als hij het kwade
doet, zal hij de straf van de zonde
ervaren. En luistert Kaïn? Helaas niet.

Op een dag wandelt Kaïn met zijn
broer Abel door het veld. En dan
breekt de haat van Kaiïn los. Hij twist
met zijn broer. Buiten zichzelf van
woede en haat slaat Kaïn Abel dood.
Het bloed vloeit uit Abels hoofd.

Grimmig staat Kaïn erbij. Het deert
hem niet. Zijn woede is bekoeld.
Berouw is er bij hem niet bij. Kaïn is
een vijand van God.Abel is de eerste
martelaar van het geloof. Zijn ziel is
naar de hemel gegaan. Hij is de eerste
die de hemel binnen gaat. Daar zingt
hij nu voortaan altijd de lof van zijn
God.Abel is gelukkig.Adam en Eva
zien als ze het lichaam van Abel vin-
den de gevolgen van hun vreselijke
zonden. Nu weten ze wat het is:“Gij
zult de dood sterven!”
En wij? Als de Heere ons hart niet
heeft veranderd, zijn we net als Kaïn.
Dan haten wij God en doen we steeds
weer zonden. Of mogen we door
genade als Abel zijn? De Heere
oprecht dienen en de zonden haten?
Vraag de Heere om Zijn genade in
jouw leven!

ZINGEN: Psalm 37 : 19

Let toch en zie op vromen en oprech-
ten;
Want, wat men denk’ van d’uitkomst
hunner paân,
God kroont met vreê het einde
Zijner knechten,
Maar durft men stout des HEEREN
wet versmaân,
Dan zal Gods wraak de berg van
hoogmoed slechten,
En ’t boos geslacht, ten grond’ toe,
doen vergaan.

LEZEN: Genesis 4 : 1-8 en 
Hebreeën 12 : 22-29

VRAGEN:

1. Waarom nam de Heere het offer
van Abel wel aan en dat van
Kaïn niet?

2. Leg de tekst uit Hebreeën 11 : 4 in
eigen woorden uit!



26

De Heere zoekt Kaïn op na de
moord op Abel. Op de vraag: „Waar is
Abel, uw broeder?” antwoordt Kaïn
hard en onverschillig.
Hij zegt: „Ben ik mijns broeders hoe-
der?” Hij zegt eigenlijk: „Moet ik soms
op mijn broer passen?” Maar dan
schrikt hij voor de ontzagwekkende
stem van de Heere. De Heere spreekt
een hard oordeel over hem uit. Het
bloed van Abel roept namelijk om
wraak. „En nu zijt gij vervloekt.” De
akker zal hem geen vruchten meer
geven.

Kaïn wordt vreselijk bang. Hij
voelt dat hij gezondigd heeft, maar
denkt en zegt dat zijn misdaad groter
is dan dat zij vergeven kan worden.
Kaïn heeft geen berouw en is het met
God niet eens. Hij vindt zijn straf veel
te zwaar. Zwervend en dolend zal hij
over de aarde moeten gaan. Nergens
zal hij rust vinden. Hij voelt geen
schuld over zijn zonde. Hij verhardt
zich zelfs onder de straf van God. Hoe
zien we de tegenstelling.Abel is in de
hemel en Kaïn voelt hier al iets van de
verschrikkingen van de hel.Toch mag
hij blijven leven. Iedereen die hem zal
doden, zal door de Heere gewroken
worden. De Heere zal Zelf een Wreker
zijn. Mensen mogen dat nooit doen:
„Mijne is de wrake, Ik zal het vergel-
den.” (Hebreeën 10:30)

Daar gaat Kaïn.Weg van zijn
ouders.Weg van zijn akkers. Hij moet
alles vaarwel zeggen. Kaïn trekt naar
het oosten en gaat wonen in het land

Nod. Daar heeft hij kinderen gekregen
die nog goddelozer leven dan hun
vader Kaïn.

Adam en Eva hebben in de plaats
van Abel weer een zoon gekregen. Ze
hebben hem Seth genoemd. Zijn kin-
deren zijn de Heere gaan dienen. Zo
zijn er twee soorten mensen op de
aarde: goddelozen en godvrezenden.
En zo is het nog. Uit het geslacht van
Seth zal later de Heere Jezus worden
geboren. In Hem heeft Abel geloofd en
daarom nam de Heere zijn offer aan.
Kaïn wilde dat niet geloven. Hij zon-
digde en moest daarom de toorn van
God dragen.Vraag de Heere om bewa-
ring voor de zonden en vergeving
ervan.

De Bijbel spreekt over een man
uit het geslacht van Kaïn: Lamech. Hij
zondigde nog erger dan Kaïn. Kaïn zal
zevenvoudig gewroken worden, maar
Lamech zeventig maal zevenmaal. Hij
leeft zich bruut in de zonde uit: hij
slaat een man en een jongen dood om
een kleinigheid.Verschrikkelijk! Waar
kan de zonde ons brengen! Moge de
Heere ons voor zulke zonden bewa-
ren. Lamech kreeg drie zonen. Deze
zonen waren uitvinders. Jabal heeft
tenten gemaakt. Jubal heeft muziekin-
strumenten ontworpen. De derde
zoon,Tubal-Kaïn heeft verschillende
werktuigen gemaakt. Maar ze hebben
hun uitvindingen voor hun eigen eer
gebruikt en niet om de Heere ermee
te dienen.

11 . DE G E S L AC H T E N VA N
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De Bijbel spreekt ook over een
man uit het geslacht van Seth:
Henoch. Hij wandelde met God.
Wandelen als een vriend met zijn
vriend.Wat een wonder dat de Heere
uit genade dit nog wil geven. Henoch
is door de Heere opgenomen in de
hemel. Hij is dus niet gestorven, maar
met lichaam en ziel naar de hemel
gegaan! 

Hoe wandelen wij? Wandelen wij
als Lamech of als Henoch? Dienen wij
de satan of de Heere? Vraag de Heere
of je ook met Hem mag wandelen! Hij
kan, wil en zal uitkomst geven.

ZINGEN: Psalm 68 : 10

Geloofd zij God met diepst ontzag;
Hij overlaadt ons dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

LEZEN: Genesis 4 : 9-26 en 2
Korinthe 5 : 1-10

VRAGEN:

1. Hoe zie je in deze geschiedenis de
twee wegen (de weg naar de
hemel en de weg naar de hel)?

2. Probeer met eigen woorden de
tekst uit Hebreeën 11 : 5 uit te 
leggen.
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Luister eens. Daarginds wordt een
lied gezongen. Het wordt gezongen
door Lamech.Wel een andere Lamech
dan de Lamech uit het geslacht van
Kaïn. Deze Lamech is een nakomeling
van Seth, de zoon van Adam. Hij vreest
de Heere. Er is in zijn huis een jonge-
tje geboren. Nu is hij blij. Zo blij dat
hij het jongetje de naam Noach geeft.
„Deze zal ons troosten over ons werk
en over de smart onzer handen, van-
wege het aardrijk, dat de HEERE ver-
vloekt heeft.” (Genesis 5 : 29) Lamech
weet van de oorzaak van de zonde,
maar hij weet ook van de verlossing
door genade. Hij noemt zijn zoon
Noach, de vertrooster. Lamech ziet in
Noach de beloofde Verlosser, die Zijn
kinderen zal troosten. Dit kind is een

begin van de vervulling van Gods
belofte.
Let op wat er in de Bijbel staat: Deze
zal òns troosten. Dat geldt allen die de
Heere vrezen. Dat geldt ook nu nog.

Noach is een volwassen man
geworden.Alle dagen wandelt hij met
God. Hij is rechtvaardig en oprecht.
De Heere zegt dat Noach genade in
Zijn ogen heeft ontvangen.Tussen alle
mensen die de goddeloosheid bedrij-
ven, is Noach een man die de Heere
vreest.
De mensen worden hoe langer hoe
zondiger. Ze denken dat God hen toch
niets kan doen en spotten zelfs met
God. De Heere in de hemel hoort het
echter wel. Hij ziet het ook. Zijn ogen

12. DE Z E Z A L O N S T RO O S T E N
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zien immers alles! Het wordt zo erg
op de wereld dat de mensen uit het
geslacht van Seth gaan trouwen met
de mensen uit het geslacht van Kaïn.
Toen was voor de Heere de maat vol.
Hij besloot de mensen te gaan straf-
fen: „En de HEERE zeide: Ik zal den
mens dien Ik geschapen heb, verdel-
gen van den aardbodem, van den
mens tot het vee, tot het kruipend
gedierte, en tot het gevogelte des
hemels toe; want het berouwt Mij dat
Ik hen gemaakt heb.” (Genesis 6 : 7)
De Heere kan de goddeloosheid niet
meer dragen.Alles wat Hij gemaakt
heeft, zal verdelgd worden.

Op een zekere dag komt de Heere
tot Noach en geeft hem de opdracht
om een ark te gaan bouwen. Er staat
in de Bijbel dat Noach genade vond in
de ogen van de Heere. De boodschap
van de Heere is duidelijk. Hij gaat het
oordeel uitvoeren. De mensen zullen
gestraft worden door een grote water-
vloed. Het water zal zelfs boven de
toppen van de hoogste bergen
komen.

„Maak u een ark.” Dat is Gods
bevel aan Noach. De Heere vertelt
Noach precies hoe hij dat schip moet
maken. Een groot schip zal het wor-
den. Het moet 150 meter lang worden
en 25 meter breed. Er moeten drie
verdiepingen in gebouwd worden. In
de zijkant komt een deur en in het
dak een raam. Noach moet de ark van
binnen en van buiten met pek insme-
ren om alles goed waterdicht te
maken. Hij moet ook zorgen voor vol-
doende eten en drinken voor zijn
gezin en de dieren die in de ark moe-
ten.

Elke dag wordt de ark groter. De
mensen kijken er verwonderd naar. Ze
lachen Noach uit.Wie gaat er nu een
schip op het droge maken? Dat doet
een normaal mens niet. Er is inder-
daad geloof voor nodig om dat te
doen. Noach had dat geloof van de
Heere gekregen. Hij gehoorzaamt aan
Gods bevel. En wij? Wij leven ook in
een goddeloze tijd. Zal de Heere ook
nu gaan straffen? Gehoorzamen wij
wel aan Gods stem? Of zondigen we
net als de mensen in Noachs tijd maar
door?

ZINGEN: Psalm 37 : 9

Gods macht verbreekt de arm der
goddelozen
Terwijl Zijn hand rechtvaardigen
geleidt;
Al treden z’op geen weg, bezaaid met
rozen,
Zij wachten ’t heil, door God hun
toegezeid;
Hij kent hun tijd; zij zien in spijt der
bozen,
Hun erfenis bewaard in eeuwigheid.

LEZEN: Genesis 5 : 27-32, Genesis 6
en Hebreeën 11 : 7

VRAGEN:

1a. Wat betekent de naam Noach? 

b. Waarom wordt hij zo genoemd? 

2. Leg uit waarom de Heere Jezus
Christus de ’Ark der Behoudenis’
genoemd wordt.
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Noach bouwt rustig door aan de
ark.Van water is nog niets te zien. De
mensen vinden het maar vreemd.
Noach gelooft de Heere op Zijn
Woord. Hij weet dat de Heere de straf
gaat uitvoeren. Maar hij weet ook dat
de Heere Zijn verbond zal houden.
Dat houdt in dat niet iedereen zal ster-
ven. Hoe zal dan anders de beloofde
Verlosser geboren kunnen worden?
Noach weet dat de Heere in hem en
zijn zoon Sem het verbond in stand
zal houden.

De mensen zullen wel gespot heb-
ben, maar Noach bouwt door. Hij
heeft de mensen wel verteld waarom
hij de ark bouwt. Hij heeft de mensen
zeker gewaarschuwd. Niemand gelooft
hem. Iedereen blijft rustig doorleven.
Doorleven in de zonde, zonder naar
de Heere te luisteren! 

Na jaren bouwen is de ark klaar.
De Heere vertelt Noach dat het over
zeven dagen gaat regenen. Over zeven
dagen zal de straf beginnen! Dan zal
het veertig dagen en veertig nachten
achter elkaar regenen.

De lucht is strakblauw. Stralend
schijnt de zon over de aarde. Niets in
de natuur wijst op regen. Kijk eens
wat er gebeurt: Noach zet de deur van
de ark open. Zou hij er werkelijk bin-
nengaan? Hoe is het mogelijk! Een
schip op het droge, wie heeft daar nu
ooit van gehoord? Noach weet echter
dat nu het moment aangebroken is.
De Heere heeft hem immers de
opdracht gegeven: „Ga, gij en uw
ganse huis in de ark; want u heb Ik

gezien rechtvaardig voor Mijn aange-
zicht in dit geslacht.” (Genesis 7 : 1)

En dan wacht Noach… Hij wacht
op de dieren. Spoedig daarna komen
ze van alle kanten aanlopen en aan-
vliegen. Duiven, bijen, koeien, schapen
en nog veel meer soorten.Van alle die-
ren komen er twee: mannetje en
vrouwtje.Van de reine dieren, zoals de
koeien, komen zeven paar. Reine die-
ren zijn dieren die gespleten hoeven
hebben. Ook herkauwen zij hun voed-
sel. Zonder enige angst lopen de die-
ren de ark binnen, want ze worden
door hun Schepper gestuurd. De
Almachtige heeft hen van heinde en
ver naar de ark geroepen.Als Hij
gebiedt, moet iedereen Hem gehoorza-
men.Als de laatste dieren binnen zijn,
is het grote ogenblik gekomen. Noach
is met zijn familie en de dieren in de
ark. De Heere Zelf sluit de deur achter
hen: „En de HEERE sloot achter hem
toe.” (Genesis 7 : 16b) Er staat achter
hem. Dat betekent veilig! Veilig in de
ark. De deur gaat dicht voor de andere
mensen. Zal de hemelpoort later ach-
ter of vóór ons dicht gaan? Denk daar
maar eens over na.

Geloven jullie dat de Heere nu
nog kan straffen? Of denken jullie dat
het allemaal wel meevalt? Het is een
wonder dat er ook nu een Ark is. Er is
bij de Heere genade te verkrijgen.
Haast je daarom, om je ziel te red-
den,voordat die grote oordeelsdag
komt.Want de dood kan zo onver-
wacht komen.Vraag toch of de Heere
je wilt redden van de macht van de
dood. Dat kan alleen door het bloed

13. NOAC H B O U W T D E A R K
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van Zijn Zoon, de Heere Jezus.
Misschien heb je geen zeven dagen
meer de tijd. Misschien nog maar
zeven uren of... minuten? En dan?

ZINGEN: Psalm 1 : 4

De HEER’ toch slaat der mensen
wegen ga,
En wendt alom het oog van Zijn
gena
Op zulken, die oprecht en rein van
zeden,
Met vaste gang het pad der deugd
betreden;
God kent hun weg, die eeuwig zal
bestaan,
Maar ’t heilloos spoor der bozen zal
vergaan.

LEZEN: Genesis 7 : 1-16 en Psalm 11

VRAGEN:

1. Waarom moet Noach in de ark? 

2. Waarom moeten er van de reine
dieren zeven paar in de ark? 

3. Wat heeft Psalm 11 met de zond-
vloed te maken? 
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Als Noach, Sem, Cham en Jafeth,
hun vrouwen en alle reine dieren in
de ark zijn, sluit de Heere Zelf de ark.
Nu kan er niemand meer bij. Noach
heeft genoeg gewaarschuwd. De spot-
ters moeten buiten blijven. De ark
wordt achter Noach gesloten. Dat
betekent dat Noach en zijn familie vei-
lig binnen zijn. Dit leert ons dat er
maar twee mogelijkheden zijn: buiten
de ark of binnen de ark. Buiten de
hemelpoort of binnen de hemelpoort.
Wat zal het zijn? Wie de Heere vreest,
zoals Noach, hoeft niet bang te zijn.
Maar wie Hem niet vreest, die zal voor
eeuwig buitengesloten worden...

Wat er nu gaat gebeuren, is vrese-
lijk. Daar komt het water. Het regent
niet alleen vreselijk hard, maar ook uit
de grond spuit het omhoog. Grote
openingen komen er in de grond. De
beken lopen over en de rivieren stro-
men over. Hoger en hoger komt het
water. Daar golft het overal overheen.
Alles wordt tenslotte bedekt door het
water, zodat het één watermassa is.Als
God de wateren loslaat, wie zal ze dan
binnen de perken kunnen houden? 
Bomen raken los en drijven ontwor-
teld met de stroom mee. Het vee dat
net nog rustig in de wei graasde, drijft
dood rond. De huizen storten ineen,
de tenten klappen neer en de akkers
worden verwoest. Boven de ark is de
lucht niet blauw meer. De hemel is
pikzwart en de bliksemen schieten
erlangs. Het is zoals in Psalm 29 staat:
„’s Heeren stem op ’t hoogst geducht,
rolt en klatert door de lucht.”

Ook de mensen worden wegge-
sleurd door het water. Sommigen pro-
beren het water te ontkomen door op
de bergen te klimmen. Maar ook daar
komt het water. Het stijgt tot een aan-
tal meters boven de toppen van de
hoogste bergen! Nergens is ontko-
ming tegen de macht van de vloed. De
Heere komt met Zijn rechtvaardig oor-
deel.Wie niet naar Hem luistert, moet
beven voor Zijn wraak.Tenslotte is
alle leven op aarde verdwenen. In de
Bijbel staat het zo: „Al wat een adem
des geestes des levens in zijn neusga-
ten had, van alles wat op het droge
was, is gestorven.” (Genesis 7 : 22)

Noach weet dat buiten de ark de
wereld vergaat. In zijn hart zal het ook
gestormd hebben, maar de Heere
geeft rust. De Heere doet Noach op
Hem vertrouwen. In het geloof op
Gods eigen belofte.Als hij dat niet
had, dan zou hij gevreesd hebben met

14. NOAC H I N D E A R K
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de wereld toch nog te vergaan. Maar
nu is hij veilig. Hij voelt het aan de
ark: ze drijft.Wel schokt en stoot ze
soms, maar is ze niet hecht en sterk?
Ze is toch gebouwd naar de opdracht
van de Heere? De Heere bestuurt de
ark. Hij leidt Zijn kinderen veilig over
de woedende baren.

Na veertig dagen en veertig nach-
ten houdt het regenen op en komen
de kolkende wateren tot rust. Het oor-
deel van de Heere is voltrokken. Nu is
het doodstil op de aarde. Het enige
leven is in de ark. Na honderdvijftig
dagen nemen de wateren af. Nu
spreekt God niet meer in Zijn toorn,
maar in Zijn genade! Noach weet niet
hoelang hij nog in de ark moet blij-
ven. Opeens... een stoot, een bons... en
Noach merkt het: ze drijven niet meer.
De ark rust op de top van een hoge
berg, in de Bijbel het gebergte Ararat
genoemd. En nu? Nu moet Noach

wachten op Gods tijd om de ark te
verlaten. Maar hij weet, vertrouwt en
gelooft dat alles goed komt.

Zijn wij behouden in de ark? Of
moeten we zeggen dat we buiten de
ark zijn? Weet je dat de Heere Jezus
Zichzelf ook een Ark noemt? Hij is de
Ark der behoudenis. Dat betekent dat
je alleen in en door Hem gered kunt
worden! En die Ark is gelukkig nog
niet vol. De deur staat nog open.
Alleen weten wij niet hoelang.Vraag,
bid en smeek om in die Ark geborgen
te worden!

ZINGEN: Psalm 46 : 4

De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De HEER’, de God van Jakobs zaad,
Is ons een burcht, een toeverlaat.
Komt, wilt op ’s HEEREN daden mer-
ken;
Aanschouwt des Hoogsten grote wer-
ken:
Zijn macht, die nooit te stuiten is,
Maakt d’ aarde tot een wildernis.

LEZEN: Genesis 7 : 16-24, 8 : 1-5 en
Mattheüs 24 : 36-44

VRAGEN:

1. Wat betekent het om in de ark te
mogen zijn, zoals Noach, zijn
familie en de reine dieren? 

2. Lees 1 Petrus 3 : 20 en 21.Wat
heeft de ark met het sacrament
van de doop te maken? Kijk ook
eens in het doopformulier.
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De Heere heeft de ark op de top
van een hoge berg neergezet. Deze
berg heet de Ararat. Noach doet het
venster open. Kijk, hij laat een vogel
uit de ark vliegen. Het is een raaf, een
roofvogel. De raaf vliegt maar heen en
weer. Dat betekent dat het water nog
niet van de aarde weg is. Later laat
Noach een duif vliegen. Maar, „De duif
vond geen rust voor het hol van haar
voet.” (Genesis 8 : 9a) Dat betekent dat
er nog geen voedsel voor haar is.
Noach wacht daarna nog zeven dagen.
Daarna laat hij de duif nog een keer
uitvliegen. En nu komt ze terug en
wat heeft ze in haar bek? Een afge-
plukt olijfblad. De olijfboom groeit in
de laagte, dus begrijpt Noach dat het
water snel zakt. Dat geeft moed aan
allen die in de ark zijn. Na nog zeven
dagen laat Noach de duif weer uitvlie-
gen, maar nu komt ze niet terug! Ze
heeft voldoende voedsel kunnen vin-
den.

Na een poosje licht Noach het
deksel van de ark en zie... de aarde is
droog. Maar Noach wacht tot de
Heere tegen hem zegt dat hij uit de
ark mag gaan.Toen zei de Heere: „Ga
uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw
zonen en de vrouwen uwer zonen
met u.” (Genesis 8 : 16) En kijk, daar
gaan Noach en de zijnen de deur van
de ark uit. Ook de dieren verlaten de
ark. Ze verspreiden zich al spoedig. De
adelaars vliegen de zon tegemoet; de
konijnen springen in het veld en de
muggen dansen in het zonlicht.Wat
een wonder! Een wonder van Gods
almacht en trouw. Hij is getrouw aan
Zijn verbond. Noach weet het: ook hij

heeft de dood en het oordeel ver-
diend. Uit genade heeft de Heere hem
en zijn familie willen behouden.
Noach is behouden, omdat uit zijn
geslacht de beloofde Messias zal
komen.

15. NOAC H U I T D E A R K
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Noachs hart is vol van aanbidding,
verwondering en dankbaarheid. Hij
bouwt een altaar en al spoedig krin-
gelt de rook van de verbrande reine
offerdieren naar de hemel. De Heere
neemt het offer van Noach aan. Hij
belooft dat de aarde nooit meer door
water zal vergaan. Het teken is de
prachtige, kleurrijke regenboog die
aan de hemel staat.Als jullie de regen-
boog zien, moeten jullie maar denken
aan deze geschiedenis. Het is het
teken van Gods trouw! 

De Bijbel zegt het in Genesis 9: 16
zo: „Als deze boog in de wolken zal
zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te
gedenken aan het eeuwig verbond
tussen God en tussen alle levende ziel,
van alle vlees dat op de aarde is.”

De Heere geeft aan Noach ook een
opdracht. Hij moet de aarde weer
gaan bebouwen: „En God zegende
Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot
hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvul-
digt en vervult de aarde.” (Genesis 9 :
1) De Heere zal het zo maken dat de
aarde haar gewas zal geven. Dag en
nacht, zomer en winter, kou en warm-
te zullen elkaar afwisselen.Alles op
Zijn tijd!
De Heere zal voor de mens zorgen.
Dat belooft Hij hier.

Eenmaal zal het verbond door de
Messias, de Verlosser, de Heere Jezus
vervuld worden. Noach verlangde
daarnaar.Verlang jij daar ook naar? Hij
alleen kan je van alle schuld en ellen-
de verlossen.Vraag daar steeds
opnieuw om!

ZINGEN: Psalm 93 : 2 en 4

Gij hebt Uw troon van eeuwigheid
gegrond.
De waat’ren, HEER’, verheffen zich
in ’t rond;
Rivier en meer verheffen hun geruis;
Het siddert al op ’t woedend stroom-
gedruis.

Uw macht is groot, Uw trouw zal
nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal
bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o
HEER’,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot
eer.

LEZEN: Genesis 8 : 6-22,
Genesis 9 : 1-17 en Psalm 93

VRAGEN:

1. Wat betekent de regenboog in
deze geschiedenis? 

2. Waarom laat Noach eerst een
raaf en daarna een duif uit de
ark vliegen? 

3. Waarom gaat het in het gebed in
het doopformulier ook over
Noach? 
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Na de zondvloed heeft Noach nog
350 jaar geleefd. In die tijden werden
de mensen vaak heel oud. Noach
beleefde het nog dat zijn kinderen en
kleinkinderen als een talrijk geslacht
om hem heen woonden. Noach heeft
hun zeker de verhalen verteld over de
zondvloed, maar ook over de goed-
heid van de Heere.

Wat zullen die kinderen geluisterd
hebben. Maar Noach heeft hun nog
veel meer verteld.Van Adam en Eva en
hun zonden.Van de beloofde
Verlosser, van wie God in het paradijs
gesproken had. Noach zag wel aan het
gedrag van zijn kinderen dat de zonde
zelf met de zondvloed niet uitgeroeid
was. De zonde wordt in het menselijk
hart meegedragen. Daarover had
Noach heel veel verdriet. Maar hij kon
het niet tegenhouden. Daarom sprak
hij veel over de beloofde Verlosser. En
zo gingen de zonden over van het ene
op het andere geslacht.

Ook Noach zelf viel in zonden. Hij
had een wijngaard geplant, maar hij
dronk te veel en werd dronken.Toen
wist hij niet meer wat hij deed en
zondigde. Zijn zoon Cham bespotte
hem daarom. Hij dacht niet aan de eer
van zijn vader. Sem en Jafeth dekten
de zonde van hun vader met een
kleed toe.Toen Noach weer nuchter
was, strafte hij Cham in zijn zoon
Kanaän en zijn geslacht. Kanaän werd
vervloekt. Die straf is later ook uit-
gevoerd toen de Israeliëten de meeste
Kanaänieten uitroeiden. Sem en Jafeth
daarentegen worden gezegend.
Uit Sem zal de beloofde Verlosser

geboren worden. Jafeth mag in Sems
tenten wonen.

De nakomelingen van Noach gin-
gen in de vruchtbare vlakte van Sinear
wonen. Daar vonden ze alles wat ze
nodig hadden.Water, weiden en
akkers. Ook waren daar putten met
leem. Daardoor konden ze huizen en
tempels bouwen. Deze tempels had-
den de vorm van torens. Bovenop was
een altaar ter ere van de god zon en
de god maan. Je hoort het al: de men-

16 . DE G ROT E TO R E N
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sen dienden de afgoden weer.
De Heere, Die hun stamvader Noach
van de zondvloed gered had, waren ze
al vergeten.

Op een dag besluiten ze een hoge
toren te bouwen. Deze toren moet als
herkenningspunt dienen en hun
macht laten zien. Maar met hun hoog-
moed denken ze het beter te weten
dan God. God had hen immers bevo-
len de aarde te bebouwen. Nu blijven
ze bij elkaar wonen en laten ze door
hun hoogmoed zien dat ze met God
geen rekening willen houden. Hun
naam zal de eer en de roem ontvan-
gen. God in de hemel Die hen regeert?
God Die een Verlosser van zonden zal
geven? Ze geloven het niet. Ze geloven
alleen in zichzelf.

Met dit ongeloof rekent de Heere
af. Hij laat zien dat Hij regeert. Luister
maar eens! De mensen zijn druk aan
het bouwen. „Wat doe je nu?” zegt er
een. „Dat moet ik niet hebben.” De
ander kijkt hem aan... en begrijpt er
niets van. Hij hoort de woorden wel,
maar kan ze niet verstaan. En dat is
overal het geval! Overal hoor je ver-
baasde uitroepen!
Het hele werk van de bouw loopt in
de war. De mensen gaan ruzie zoeken.
Ze begrijpen elkaar niet meer.

Een enkele ontmoet een ander, die
hem wel verstaat en nog een en nog
een. En zo ontstaan er groepen, die
elkaar nog wel kunnen verstaan.
De verschillende groepen trekken uit
elkaar. Zo voert de Heere toch Zijn wil
uit. Dat kunnen mensen nooit tegen-

houden. Gods raad zal bestaan.
Ook wij zijn hoogmoedig. Ook wij

houden geen rekening met de Heere.
Zal de Heere ook ons straffen? 
Of zullen we door Zijn genade Hem
mogen gehoorzamen? 

ZINGEN: Psalm 2 : 2

Maar d’Opperheer, Die Zijn geduchte
stoel,
Op starren sticht en grondvest op de
wolken
Zal lachen met dat vruchteloos
gewoel
En spotten met de waan der dwaze
volken.
God zal Zijn wraak ontdekken voor
hun ogen;
Straks gloeit de lucht door ’t vlam-
mend bliksemlicht;
’t Is God, Die spreekt; Hij dondert uit
de hoge
En jaagt de schrik Zijn haat’ren in ’t
gezicht.

LEZEN: Genesis 9 : 1-11 en 
Handelingen 2 : 1-13

VRAGEN:

1. Waarom bouwden de mensen in
Sinear de toren van Babel? 

2. Welke betekenis heeft het vijfde
gebod als je kijkt naar de geschie-
denis van de zonde van Noach?
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Kijk daar eens op de weg. Daar
gaat een enorme karavaan mensen op
kamelen gevolgd door een grote
kudde van koeien en schapen. Ze trek-
ken al dagenlang langs de grote
wegen aan de rand van de woestijn.
Met zo’n grote stoet gaat het niet zo
snel.
Wie zijn deze mensen? Het zijn Terah
met zijn kinderen en hun vrouwen. Ze
zijn uit Ur der Chaldeeën in het oos-
ten op weg naar Haran in Syrië bij de
zee. Zij behoren tot de Chaldeeën, een
machtig volk.Alleen... de Heere ken-
nen ze niet meer. Ze dienen de afgo-
den. Ze aanbidden zelfs de zon en de
maan. Dit volk weet niet eens meer
van de ware God, Die de hemel en de
aarde geschapen heeft.Van de belofte
van een komende Verlosser weten de
mensen niet veel meer af. Maar de
Heere denkt wel aan Zijn belofte.

Toch volgt Terah met zijn familie
de stem van de Heere. De Heere heeft
tot Abram, de jongste zoon van Terah,
gesproken. Luister maar naar de Bijbel:
„Ga gij uit uw land, en uit uw maag-
schap en uit uws vaders huis naar het
land dat Ik u wijzen zal.” (Genesis 12 :
1) En Abram en zijn familie zijn
gegaan. Naar welk land? Dat weet
Abram niet, maar hij vertrouwt op
Gods woord. Hij gelooft. De Heere
belooft hem dat hij tot een groot volk
zal worden en hem zal zegenen. Daar
vertrouwt hij op en daarom gehoor-
zaamt hij.

In Haran sterft Terah.Abram gaat
verder, samen met zijn vrouw Saraï en
zijn neef Lot. Op een zekere dag zet

de stoet zich in beweging. De herders
van Abram zorgen voor de grote kud-
des vee. En Abram trekt steeds verder
naar het westen en daarna naar het
zuiden. Eindelijk komen ze in het land
Kanaän aan. Het is een prachtig land.
Er is genoeg eten en drinken voor de
mensen en voor de beesten. Na een
lange reis komen ze in de plaats
Sichem. Daar is een groot eikenbos. In
de schaduw van dat bos slaat Abram
zijn tenten op. Hier zullen ze rust
nemen. Dit is het land dat de Heere
aan Abram beloofd heeft. „Aan uw
zaad zal Ik dit land geven.”(Genesis 
12 : 7) Hier mag Abram dus blijven
wonen en hier zal later zijn geslacht
wonen.Abram is zo blij en dankbaar
dat hij voor de Heere een altaar
bouwt. Hij offert de Heere een dank-
offer en roept Zijn Naam aan.

Lang blijft Abram niet in Sichem.
Hij is een herdersvorst en dat bete-
kent dat hij zwerft om voedsel en
water voor de dieren te vinden. Zo
gaat hij via Beth-El en Ai verder naar

17. DE RO E P I N G VA N AB R A M
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het zuiden. En dan? Dan komt er hon-
ger in het land!
honger in een land dat zo’n overvloed
kent? Ja.Wat zal Abram gedacht heb-
ben? Is de belofte van de Heere wel
juist? Heb ik mijzelf niet voor de gek
gehouden? 

Abram trekt daarna helemaal naar
Egypte en woont daar als vreemde-
ling. En dan zien we dat Abram ook
een zondig mens is. Hij doet alsof
Saraï niet zijn vrouw is, maar zijn zus.
Hij denkt dat de koning van Egypte,
de Farao, haar dan wel met rust zal
laten. Maar het gaat anders dan hij
denkt. De Farao neemt haar en wil
haar tot zijn vrouw maken. De Heere
straft Farao daarvoor, hoewel de Farao
het onwetend gedaan heeft.Abram
had hem immers voorgelogen! Daarna
stuurt Farao Abram weg. De Heere
heeft zelfs het bedrog van Abram
gebruikt om Zijn belofte in stand te
houden. Het huwelijk tussen Abram en
Saraï is niet verstoord. Samen trekken
ze weer terug naar het land Kanaän

en vestigen zich bij de eikenbossen van Mamre
in de buurt van Hebron.

Geloof en ongeloof. Beide komen in deze
geschiedenis terug.Abram gelooft de roep van
de Heere en hij gaat.Toch valt hij in de zonde
van ongeloof.Van die zonde komt weer een
zonde! De Heere houdt hem vast.Abram is een
kind van God en Hij bewaart Zijn kinderen
altijd, hoewel ze steeds tegen Hem zondigen!
Hoe staat het met jouw antwoord op de roep
van de Heere? Geloof jij Hem als je elke keer
door Zijn Woord geroepen wordt? Of verhard je
je door je ongeloof? Laat je de Heere maar roe-
pen zonder je iets van die roep aan te trekken? 
Beantwoord die vragen maar voor jezelf. Maar
laat het geloof van Abram ook jouw geloof
mogen zijn. Dan zal het in je leven goed gaan!

ZINGEN: Psalm 105 : 5

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken;
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht;
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

LEZEN: Genesis 12 en 
Hebreeën 11 : 8-10

VRAGEN:

1. Waarom gehoorzaamde Abram de Heere
toen hij uit Ur der Chaldeën moest gaan?

2. Noem de plaatsen van de reis van Abram!
Schat het aantal kilometers eens!
Zoek de plaatsen op de kaart maar eens
op.

3. Wat betekent Hebreeën 11 : 10? 
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Abram en Lot wonen met hun
grote kuddes vee in het land Kanaän.
Ze zijn beiden rijk. Zo rijk dat ze wel
herdersvorsten worden genoemd.
Maar omdat er zo veel vee is, wordt de
ruimte voor de schapen en koeien te
krap. De herders van Lot en Abram
gaan zelfs ruzie met elkaar maken. Dat
mag natuurlijk niet.Abram zegt dat
ook tegen Lot. Hoe kunnen wij nu
met elkaar twisten, want wij zijn toch
familie van elkaar? Daarom stelt Abram
voor om uit elkaar te gaan. Er is
immers land genoeg? Lot mag het
eerst kiezen: „Zo gij de linkerhand
kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan;
en zo gij de rechterhand kiest, zo zal
ik ter linkerhand gaan.” (Genesis 13 :
9) Lot kijkt rond en kiest de vruchtba-
re vlakte van het dal van de rivier de
Jordaan. Daar is voldoende gras en
water te vinden voor zijn vee. „Daar
ga ik heen”, zegt Lot.Abram vindt het
goed. En zo gaan de oom en de neef
gelukkig in vrede en vriendschap uit
elkaar.

Toch had Lot niet zo brutaal moe-
ten zijn om als eerste te kiezen. Zijn
oom was toch veel ouder? Hij had
Abram als eerste moeten laten kiezen.
En waarvoor koos Lot? Voor de rijk-
dom van de wereld? Vindt hij het
goede van de wereld zo belangrijk? En
waar gaat hij wonen? Hij woont in de
vallei van de Jordaan, vlak bij de stad
Sodom. Later woont hij zelfs in deze
stad.Weet je wat de Bijbel zegt van
deze stad? Luister maar: „En de man-
nen van Sodom waren boos en grote
zondaars tegen de HEERE. (Genesis
13 : 13) Hij woont dus bij en in een

goddeloze stad. Moet je dat voor rijk-
dom over hebben?
Nee, de rijkdom van de wereld kan
ons niet gelukkig maken. Dat is alle-
maal schijn.Wat de Heere aan Zijn kin-
deren geeft, is onnoemelijk meer
waard dan wat de wereld ooit kan bie-
den!

Abram gelooft dat. Na het vertrek van
Lot spreekt de Heere tot Abram. De
Heere zegt opnieuw dat al het land
bewoond zal worden door de kinde-
ren uit zijn geslacht. „Want al dit land,

18 . AB R A M E N LOT
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dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad
tot in eeuwigheid.” (Genesis 13 : 15)
De Heere zorgt voor Abram.Abram
kiest niet zelf, zoals Lot, maar de
Heere heeft voor hem gekozen. Dat is
het beste.Wie heeft dus het beste deel
gekozen? Abram! Abram blijft wonen
bij de eikenbossen van Mamre, vlak bij
Hebron.

Met Lot gaat het niet zo goed.
Koning Kedor-Laomer straft Sodom,
omdat de stad hem geen belasting
meer betaalt. De oorlog die volgt
wordt door de mannen van Sodom
verloren. De inwoners worden wegge-
voerd. Ook Lot met al zijn vee en
bezittingen.Wat blijft er nu over van al
zijn rijkdom? Wordt hij nu gestraft? 

Als Abram het hoort, blijkt zijn
vriendschap met Lot. Hij gaat hen tot
in het noorden van Kanaän achterna.
Daar verslaat hij Kedor-Laomer en
voert alle inwoners van Sodom waar-
onder Lot, terug.Als hij terugkomt,
wordt Abram door de priester-koning
van de stad Salem gezegend. Deze
man, Melchizedek heet hij, was een
priester van de Heere. Een priester in
een heidens land! Wat een wonder dat
de Heere midden in een heidens land
Zijn Woord nog laat horen en dat Hij
wordt gediend.

Zo wordt Abram door de Heere
gezegend. De zegen van de Heere
maakt rijk. Het is ook een zegen die
niet alleen voor dit leven geldt. Het is
een zegen voor de eeuwigheid. De
wereld kan dat nooit bieden. Die geeft
alleen een schijnzegen.Waar gaan ons
hart en leven naar uit? Naar de
wereldse „zegeningen” of naar de

zegen van de hemel? Kiezen we door
genade voor de rijkdom van de Heere
of hebben we liever het plezier van de
wereld? Lees het geloof van Abram:
“En hij (=Abram) geloofde in den
HEERE; en Hij rekende het hem tot
gerechtigheid.” (Genesis 15 : 6)

ZINGEN: Psalm 73 : 14

Wie, ver van U, de weelde zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt;
Gij roeit hen uit, die afhoereren,
En U den trotsen nek toekeren.
Maar ’t is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God;
’k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den HEER’, wiens werk ik roemen
zal.

LEZEN: Genesis 13/14/15:1-6 en 
Psalm 110

VRAGEN:

1. Waarom gingen Abram en zijn
neef Lot uit elkaar? 

2. Waarom was de keus van Lot een
zondige keus? 

3. Wat betekent de tekst uit Genesis
15 : 6? 
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Het is midden op de dag. De zon
brandt fel. Iedereen rust even uit,
want het is nu te warm om te werken.
Abraham rust ook uit. Hij zit in de
ingang van zijn tent in de schaduw.
Opeens ziet hij drie mannen aanko-
men.Abraham staat haastig op en gaat
hen tegemoet. In het oosten is het
gebruikelijk je gasten goed te behan-
delen. Diep buigt Abraham zich en
beleefd vraagt hij of zij bij hem willen
rusten. Zij voldoen aan dit verzoek. Hij
beveelt zijn knechten water te bren-
gen om de voeten van de voorname
vreemdelingen te verfrissen. Zelf
neemt hij een kalf van de kudde en
laat vlees bereiden. Dan biedt hij hen
vlees, boter en melk aan. Het beste is
voor de gasten nog niet goed genoeg.
Als de vreemdelingen eten, staat
Abraham erbij om hen op hun wen-
ken te bedienen.

Opeens vragen deze mannen aan
Abraham: „Waar is Sara, uw huis-
vrouw?”Abraham antwoordt beleefd:
„Zie, in de tent.” Sara was in de tent
gebleven, want ook dat was een oos-
terse gewoonte.Toch is Abraham erg
verwonderd, want deze vreemdelin-
gen kennen hem en weten ook wie
zijn vrouw is. En de verwondering van
Abraham stijgt als de voornaamste van
de vreemdelingen zegt dat Hij over
een jaar zal terugkomen. Sara zal dan
een zoon hebben. De belofte van de
HEERE zal dan vervuld zijn!

Sara heeft achter het tentgordijn
geluisterd. Een zoon? Abraham en zij,
zulke oude mensen een zoon? Dat kan
toch niet? Sara lacht. Maar dan schrikt

ze erg. De vreemdeling vraagt aan
Abraham: „Waarom heeft Sara gela-
chen?”Abrahams verwondering stijgt
nog meer.Weten deze vreemdelingen
dan alles? Dan antwoordt de voor-
naamste van de vreemdelingen: „Zou
iets voor de HEERE te wonderlijk
zijn?” (Genesis 18 : 14a)

Sara wordt bang en ze ontkent dat
ze heeft gelachen.Van de ene zonde
komt de andere. Liegen is een erge
zonde. Je ouders kun je bedriegen,
maar de Heere weet alles. Hem kun je
niet bedriegen. Dat zie je hier bij Sara.
De Heere weet dat zij gelogen heeft.

Als de mannen opstaan om weer
verder te gaan, gaat Abraham met hen
mee.Abraham weet dat het geen
gewone mannen zijn. Het is de Heere
Jezus met twee van Zijn engelen. Zij
hebben de gedaante van een mens
aangenomen en zijn naar de aarde
gekomen.Tijdens de reis in de richting
van Sodom vertelt de Heere waarom
Hij naar de aarde is gekomen: „Zou Ik
voor Abraham verbergen wat Ik doe?”
(Gen. 18 : 17) Dan spreekt de almach-
tige Rechter van hemel en aarde tot
Abraham.Als Abraham hoort wat de
Heere in Sodom en Gomorra gaat
doen, wordt hij bang en bedroefd.
Sodom en Gomorra, die goddeloze ste-
den, zullen door Gods oordelen wor-
den getroffen. Nog een keer zal de
Heere in die steden gaan kijken of ze
zich mogelijk hebben bekeerd. En zo
niet... dan zal Hij hen vernietigen.
Verschrikkelijk, maar rechtvaardig!

Abraham staat erbij. Hij is met hei-
lig ontzag voor Gods majesteit ver-

19 . AA N KO N D I G I N G VA N
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vuld. En toch durft Abraham met de
Heere te spreken, zoals een vriend
met zijn vriend.Abraham vraagt gena-
de voor de goddeloze steden.
Misschien zijn er in de stad nog recht-
vaardigen en zullen zij ook omkomen.
We noemen dat: pleiten op Gods ont-
ferming. En de Heere zal zelfs om tien
rechtvaardigen de stad sparen. Zullen
ze er zijn? Daarna gaat de Heere weg
en gaat Abraham terug naar huis.
Ongetwijfeld denkt hij aan het komen-
de oordeel van Sodom en Gomorra.
Hoe zou het met zijn neef Lot gaan?
Zijn hart is vol van alles wat er deze
dag is gebeurd: een belofte van een
zoon en een aankondiging van het
oordeel.

Leven en dood naast elkaar. In
elke preek horen wij ook over leven
en dood. De dood en het oordeel om
onze zonden. Het leven in Christus uit
genade te ontvangen.Wat doen wij
ermee? Leggen we het naast ons neer
of vragen we om dit leven te mogen
ontvangen? 
Bedenk dat het oordeel eens zal
komen. Hebben we dan een Borg voor
onze ziel? Alleen dan zal de Rechter
van de aarde ons recht doen!

ZINGEN: Psalm 145 : 7

De HEER’ bewaart de ziel, die Hem
bemint;
Maar Hij verdelgt, dien Hij godd’loos
bevindt.
Mijn blijde tong zal roemen in den
HEER’,
En alle vlees zal juichen tot Gods eer.

LEZEN: Genesis 18 en Hebreeën 
13 : 1-19.

VRAGEN:

1. Hoe zien we in deze geschiedenis
dat Abraham de vreemdelingen
op een beleefde manier behan-
delt? 

2. Geef zondag 43 (vraag 112) van
de Heidelberger Catechismus in
eigen woorden weer! 

3. Moet je bidden voor de goddelo-
zen, zoals Abraham deed toen hij
voor de steden Sodom en
Gomorra bad? 
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Het is een prachtige avond. In de
poort van de stad Sodom zit een man.
Als we goed kijken, zien we dat het
Lot is. Hij kijkt naar buiten en ziet in
de verte twee mannen aankomen.Wie
het zijn, weet Lot niet. Het zijn vreem-
delingen. Lot staat op om hen te ver-
welkomen. Je ziet dat hij intussen niet
bij, maar in Sodom woont.Wat moet
Lot in deze goddeloze stad? Een recht-
vaardig, godvrezend man die afge-
dwaald is van de Heere en in een god-
deloze stad woont. Dat is Lot. Er staat
in de Bijbel dat Lot zijn rechtvaardige
ziel kwelde in Sodom.Toch blijft hij
er.Totdat hij er door de Heere uitge-
haald wordt.

Lot neemt de vreemdelingen mee
naar zijn huis.Wat komen deze man-
nen hier doen? Lot vraagt het niet. Hij
is gastvrij en beleefd. Daarin verschilt
Lot van de goddeloze inwoners van
Sodom. Zij denken alleen maar aan
hun eigen genoegens en begeerten.

Hoor eens... er wordt driftig op de
deur van het huis van Lot gebonsd.
Buiten staan veel mensen. Ze joelen,
schreeuwen en dreigen.Wat willen
deze mensen? Lot gaat naar buiten en
vraagt wat ze willen. Dan blijkt al snel
dat ze de vreemdelingen willen. Ze
willen hen kwaad doen. Hier zien we
waar de zonde de mens kan brengen.
Lot wil dit natuurlijk niet. Deze man-
nen staan immers onder zijn bescher-
ming? Het gastrecht eist dat de gasten
goed worden behandeld. Maar de
mannen van Sodom gaan door. Ze pak-
ken Lot vast. En dan grijpen de vreem-

delingen in. Ze trekken Lot naar bin-
nen en sluiten de deur. Maar nog hou-
den de mensen niet op. Plotseling
kunnen ze echter de deur niet meer
vinden. In de Bijbel staat dat ze met
„verblindheden geslagen werden.”
(Genesis 19 : 11)

Daarna spreken de engelen (want
dat zijn de vreemdelingen) ernstige
woorden tot Lot. Ze gebieden hem en
zijn familie de stad Sodom te verlaten:
„Want wij gaan deze plaats verderven,
omdat haar geroep groot geworden is
voor het aangezicht des HEEREN en
de HEERE ons uitgezonden heeft om
haar te verderven.” (Genesis 19 : 13)
Lot schrikt geweldig.Als hij het aan
zijn schoonzoons vertelt, geloven ze
hem niet. Dat komt nu ook nog voor.
Als de dominees in de kerk de men-
sen op de oordelen van de Heere wij-
zen, dan geloven veel mensen dat niet.
Maar wat in Gods Woord staat, dat
gebeurt. De Heere straft de zonde
altijd.

20 . HE T O O R D E E L OV E R SO D O M
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Lot aarzelt. Hij heeft eigenlijk geen
zin. Er is nog zoveel in Sodom dat
hem vasthoudt. De engelen dringen
aan en brengen Lot, zijn vrouw en
twee dochters buiten de stad. Lot ziet
nu wel in dat het bittere ernst is. Het
gaat nu om zijn leven. Zijn bezittingen
doen er niet meer toe. De engelen
zeggen dat ze vooruit moeten en niet
achterom moeten kijken. „Behoud u
om uws levens wil.” (Genesis 19 : 17)
En daar gaat Lot. Hij mag van de
Heere naar Zoar gaan, een kleine stad
dichtbij de bergen. Lot wilde rijk wor-
den en moet nu als een arme man
vluchten.Arme man? Hij heeft alles,
want hij heeft zijn leven! Hij heeft van
de Heere het leven ontvangen.Wat
een wonder. Lots vrouw niet. Zij leeft
in het zondige Sodom. Daarom kijkt ze
onderweg om. De Heere verandert
haar in een zoutpilaar. Een verschrik-
kelijk einde. Later staat er waarschu-
wend in de Bijbel: „Gedenkt aan de
vrouw van Lot.” (Lukas 17 : 32) Dat
moeten we inderdaad doen.Wij kun-
nen nog uit het Sodom van de wereld
vluchten. Of leeft ons hart ook in de
zondige wereld? Vraag toch om een
nieuw hart.Vraag om een hart dat uit
Sodom vlucht naar Jezus Christus.

Sodom is verwoest. Rook, zwavel
en vuur. Dat blijft er van Sodom over.
Tot ver in de omtrek is die geweldige
brand te zien. Ook Abraham ziet de
brand. Hij staat op dezelfde plaats als
waar hij afscheid nam van de Heere.
De Heere is rechtvaardig, maar waar
zou Lot zijn. Dan weet hij dat Lot vei-
lig is. De Heere verbergt voor
Abraham niets.

Het oordeel is gekomen.Waar brengt
de zonde ons? We zien hier dat de
zonde de dood brengt. Christus daar-
entegen brengt het leven!
Nog steeds is de Dode Zee in het land
Israël het bewijs van de verwoesting
van de steden Sodom en Gomorra.Als
je er komt, zul je je verbazen over de
doodsheid van die plaats. Zo wilde de
Heere het: een waarschuwend voor-
beeld!

ZINGEN: Psalm 73 : 10

Hoe worden zij tot ieders schrik;
Vernield, als in een ogenblik.
Hoe moeten zij het leven enden,
Van angst verteerd in hun ellenden?
Hun weeld’ is als een droom ver-
gaan,
O, HEER’, wanneer Gij op zult staan,
Zult Gij hun tonen, onverwacht,
Hoe Gij hun ijdel beeld veracht.

LEZEN: Genesis 19 : 1-29 en Lukas 
17 : 20-37.

VRAGEN:

1. Had Lot het goed naar zijn zin in
de stad Sodom?

2. Waarom zegt de Heere Jezus in
Lukas 12 : 12 dat het „die van
Sodom verdragelijker zal zijn in
de dag van het oordeel dan de
inwoners van steden als

Kapernaüm”?
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Het is een drukte van belang bij
de tenten van Abraham.Wat zou daar
de oorzaak van zijn? Het is toch alle
dagen druk? Maar dit is niet de gewo-
ne drukte van elke dag. Nee, het is aan
alles te zien dat er iets heel belang-
rijks is gebeurd. En dat is ook zo. Kijk
maar eens in de tent.Wat ligt daar?
Een zoon! De belofte van de Heere is
uitgekomen. Een rijk geschenk. Elk
kind dat geboren wordt, is een
geschenk van de Heere. Maar dit jon-
getje is een bijzonder geschenk.Want
het is een wonder dat dit kind gebo-
ren is. Dan geeft Abraham zijn zoon
een naam: „En Abraham noemde den
naam zijns zoons die hem geboren
was, dien hem Sara gebaard had, Izak.”
(Genesis 21 : 3)

Abraham moest zijn zoon een
naam geven.Alle mensen zijn
benieuwd hoe het kind zal heten. Sara
weet het wel, maar toch luistert zij
ook. In het oosten is dat namelijk een
belangrijke gebeurtenis. Izak is zijn
naam. Izak betekent: lachen. In die
naam spreekt Abraham zijn blijdschap
uit.Abraham is blij, omdat God Zijn
belofte heeft vervuld.

Ook Sara is blij. „God heeft mij een
lachen gemaakt; al wie het hoort, zal
met mij lachen.” (Genesis 21 : 6) Sara
bedoelt hier dat ze eerst ongelovig
heeft gelachen, maar nu gelovig mag
lachen. God dacht aan Zijn verbond.
Het vrouwenzaad zal komen. Hier is
het bewijs. Gods raad zal bestaan.
Want Hij is een God van wonderen.
Zou er daarom geen blijdschap zijn in
hun tent? Overal vertellen de mensen

dat er in Abrahams tent een zoon is
geboren.

Abraham ziet door het geloof nog
veel meer. Hij ziet dat alles wat God
gesproken heeft, zal komen. Uit deze
zoon zal een groot volk geboren wor-
den. Er zullen zoveel mensen zijn als
het zand der zee en de sterren aan de
hemel. En uit dat ene volk zal later
een Kind geboren worden. Dat Kind
zal Gods Zoon genoemd worden. Hij
zal miljoenen mensen zaligmaken van
hun zonden.Abraham verlangt naar
die dag. Hij verlangt naar de beloofde
Verlosser. Met ogen van het geloof kan
hij Hem zien. Hij zal komen, want God
heeft het beloofd. En wat God belooft,
dat gebeurt ook.

Toch was Izak niet Abrahams oud-
ste zoon. Dat was Ismaël.Toen Sara
geen kinderen kon krijgen, heeft ze
haar dienstmaagd Hagar als vrouw aan
Abraham gegeven. Dat was in het oos-
ten wel gewoonte. De Heere had het
echter verboden. Hij wilde dat
Abraham maar één vrouw zou heb-
ben. Gewoonten kunnen dus tot
zonde worden. Dat komt ervan als we
niet naar God luisteren en niet op Zijn
Woord vertrouwen.Als Izak geboren
wordt, is Ismaël een jongen van 13
jaar. Hij spot met Izak. Dat kan Sara
niet verdragen. Is Izak niet de zoon
der belofte? Het wordt Sara teveel en
zij vraagt of Abraham Hagar en Ismaël
weg wil sturen.Abraham weigert
eerst, maar als de Heere het hem ook
gebiedt, kan hij niet langer weigeren.
Ismaël mag niet samenwonen met
Izak. Hij zal de beloften van Gods ver-

21 . DE G E B O O RT E VA N IZ A K
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bond niet erven. Die zijn alleen voor
Gods volk. Ismaël wordt later wel tot
een groot volk en ontvangt zegenin-
gen van de Heere. Hij wordt de stam-
vader van de Ismaëlieten of Arabieren.
Maar de grootste zegen is de zegen
die Izak ontvangt. Hij ontvangt de
zegen van het verbond der genade. In
Izak zullen de mensen uit allerlei vol-
ken gezegend zijn met eeuwige zege-
ningen. Horen wij al bij die mensen?
Weten wij al dat onze zonden verge-
ven zijn door het reinigend bloed van
de Heere Jezus?

ZINGEN: Psalm 105 : 6

Al wat Hij Izak heeft gezworen,
Heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren’,
Aan Jakob tot een wet gesteld,
Van al ’t beloofde heil verzeld,
En aan gans Isrel toegezeid,
Tot Zijn verbond in eeuwigheid.

LEZEN: Genesis 21 : 1-21 en 
Galaten 4 : 21-31

VRAGEN:

1. Waarom was het een wonder dat
Izak geboren werd? 

2. Wat betekent de tekst uit Galaten
4 : 30? 
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Het is jaren later.Weer spreekt de
HEERE tot Abraham.Abraham krijgt
een vreemd verzoek:“„Neem nu uw
zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak,
en ga heen naar het land Moria en
offer hem aldaar tot een brandoffer op
een van de bergen die Ik u zeggen
zal.” (Gen. 22 : 2) Zijn zoon Izak offe-
ren? Zoals hij zijn schapen op het
altaar aan de Heere geeft? En wat doet
Abraham? Gehoorzaamt hij? Ja, hij
heeft Izak lief, maar de Heere nog veel
meer. Hoewel Abraham het niet
begrijpt, zal hij het toch doen. Hij ver-
trouwt op God en gelooft Hem op
Zijn Woord.
Abraham blijft op Gods beloften ver-
trouwen. De Heere wil Abraham
beproeven om te zien of Abraham in
Hem blijft geloven. Dat doet de Heere
bij al Zijn kinderen. Zo versterkt Hij
hun geloof. Hij krijgt dan ook de eer
van de uitredding uit de nood! Zijn
kinderen leren alleen op Hem te ver-
trouwen. Hun sterkte is alleen in de
Heere, hun God.

Het is nog vroeg in de morgen.
Abraham en Izak gaan op reis. De
knechten laden het hout voor het
offer op de ezel. Izak gaat mee om te
offeren. Hij gehoorzaamt zijn vader en
moeder.
Het wordt een reis van drie dagen.
Alleen Abraham weet waarheen en
waarom ze de reis gaan maken.
Tenslotte houden ze stil bij een berg.
Abraham zegt tegen zijn knechten dat
ze bij de ezel moeten blijven. Hij gaat
met Izak, die het hout draagt, de berg
op.Abraham draagt de pot met vuur.
Ook heeft hij het mes in zijn gordel.

Ze klimmen steeds hoger de berg op.
Opeens stelt Izak een vraag: „Zie het
vuur en het hout, maar waar is het
lam tot het brandoffer?”Abraham geeft
een wijs antwoord. Hij zegt dat God
Zelf een lam ten brandoffer zal geven.
„De Heere zal het voorzien.” Dan
vraagt Izak niet meer en samen klim-
men ze verder. Eindelijk zijn ze boven
op de berg gekomen. Met behulp van
stenen bouwen ze samen een altaar.
Abraham kijkt naar zijn zoon Izak en
daarna naar de hemel, waar de Heere
woont. Zou Abraham nog terug gaan?
Neen, zijn geloof wankelt niet.
Abraham vertelt nu aan Izak wat de
Heere heeft gezegd. Izak loopt niet
weg. Hij heeft de Heere ook lief en Hij
wil Hem gehoorzaam zijn. Hij kan ster-
ven...

Abraham neemt Izak op en legt hem
boven op het hout. Hij strekt zijn
hand uit en neemt het mes om zijn
zoon te slachten. Maar wat is dat? Uit
de hemel klinkt een stem: „Abraham,
Abraham.”Abrahams hand gaat naar
beneden. „Zie, hier ben ik,” zo zegt hij.
De Heere wil niet dat Izak gaat 
sterven.Abrahams geloof is 
beproefd. De Heere heeft gezien 
dat Abraham Hem boven alles 
liefheeft. Zo lief, dat hij zijn enige
zoon aan de Heere wil geven.

22 . HE T O F F E R VA N AB R A H A M
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Wat ritselt daar in de struiken? O,
kijk... daar... een ram. Hij zit met zijn
horens vast in de doornstruiken. Zie je
wel, de Heere zorgt Zelf voor een
brandoffer. Nu was er een brandoffer.
Toen klonk de stem van de Heere
voor de tweede keer: „Voorzeker zal
Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad
zeer vermenigvuldigen, als de sterren
des hemels en als het zand dat aan de
oever der zee is.” (Genesis 22 : 17) 

De Heere zegent Abraham dus!
Eenmaal zal de Heere Zelf Zijn eigen
Zoon als een brandoffer geven. Zijn
enige Zoon, Die Hij liefheeft. Het
beloofde Vrouwenzaad. Dan zal het de
volken verkondigd worden: „Want
alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gege-
ven heeft, opdat een iegelijk, die in
Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe.” (Johannes 
3 : 16)

ZINGEN: Psalm 105 : 24

Die gunst heeft God Zijn volk bewe-
zen,
Opdat het altoos Hem zou vrezen,
Zijn wet betrachten en voortaan
Volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem’ dan d’Oppermajesteit,
Om zoveel gunst in eeuwigheid.

LEZEN: Genesis 22 en Hebreeën 
10 : 1-18

VRAGEN:

1. Waarom gaf de Heere Abraham
de opdracht om zijn zoon te
offeren? 

2. Wat betekent het offer van
Abraham eigenlijk?
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(Genesis 23 : 19) Daarna gaan
Abraham en Izak weer terug naar hun
tent. Zij beiden, want Izak heeft nu
geen moeder meer.

Kijk, daar staat een man in het
veld. Hij kijkt en tuurt in de verte.Wat
zou hij zien? O, kijk eens, wat komt
daar aan? Een hele stoet kamelen! De
man wandelt de karavaan tegemoet.
Wie is die man en wie komen daar
aan? Die man is Izak en de kamelen
zijn van zijn vader Abraham. Ze heb-
ben een lange reis gemaakt, helemaal
naar Paddan-Aram, dat in Syrië in het
noorden ligt. In opdracht van Abraham
is zijn knecht Eliëzer met een kara-
vaan vertrokken om daar waar de
familie van Abraham woont een
vrouw voor Izak te zoeken. En de
Heere was met deze knecht. Hij is er
met hulp van de Heere op een won-
derlijke manier in geslaagd. Rebekka,
de dochter van Bethuël, gaat dadelijk
met Eliëzer mee. En nu zijn ze bijna
bij Abrahams tenten in het land
Kanaän.

Izak is heel blij, want Rebekka zal
zijn bruid worden. In de tent van Sara
zal zij wonen. Daar zal zij wachten tot
het bruiloft is. Dan is het weer feest in
de tenten van Abraham.Weer wordt er
gezongen van Gods trouw. Hij doet
altijd wat Hij beloofd heeft.

Izak houdt veel van Rebekka en
zij van hem. En samen dienen en vre-
zen zij de Heere. Dat is een grote zaak.
Samen weten zij dat hun leven in
Gods hand ligt. Ook nadat vader
Abraham op hoge leeftijd is overle-
den. Izak en Rebekka zijn alleen over-

23 . HE T H U W E L I J K VA N IZ A K

Wat is dat voor een lange stoet?
Langzaam beweegt ze zich voort.
Hoor, die mensen klagen en wenen. Je
kunt zien dat ze erg bedroefd zijn.Wie
zouden dat zijn? Het zijn Abraham en
Izak met hun vrienden en knechten.
Waarom zijn ze zo bedroefd? De dood
is in Abrahams tent gekomen. Op
Gods bevel. Sara is gestorven en
Abraham en Izak gaan haar begraven.

Sterven is iets aangrijpends. Het
betekent dat wij voor de troon van
God zullen moeten komen. De Heere
zal ons dan oordelen.Voor Sara was
het sterven echter niet erg. Zij mag
eeuwig bij de Heere zijn. God heeft
een wonderlijke weg uitgedacht: Hij
wil mensen verlossen van de macht
van de zonde en de dood. Dat is zo
voor Sara. Geldt dat ook voor jou?
Daar is geloof voor nodig. Dat geloof
is een gave van God.Veel mensen zeg-
gen tegenwoordig dat je maar moet
geloven dat de Heere Jezus ook voor
jou is gestorven. Maar zo praat ons
verstand. De Heere schenkt alleen aan
Zijn kinderen het ware zaligmakende
geloof!

Abraham en Izak begraven Sara in
de spelonk van Machpela.Abraham
koopt die spelonk en de grond daar-
omheen van Efron, de Hethiet.
Abraham krijgt hierdoor een eigen
stuk land in Kanaän. Het wordt een
erfbegraafplaats. Dat wil zeggen een
familiegraf. De Bijbel zegt het zo: „En
daarna begroef Abraham zijn huis-
vrouw Sara in de spelonk des akkers
van Machpela, tegenover Mamre, het-
welk is Hebron, in het land Kanaän.”
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gebleven, maar de Heere waakt over
hen. Zij zijn rijk. Ze bezitten naast alle
aardse bezittingen de vreze des
Heeren. En dat is de allergrootste
schat.Toch is er bij al hun geluk wel
verdriet.Waarom dan? Ze hebben geen
kinderen! Ze verlangen daar erg naar,
maar de Heere heeft hen geen kinde-
ren gegeven.Wat nu? Moet nu Gods
verbond vastlopen? De Heere had
toch beloofd dat uit hun geslacht de
Verlosser geboren zou worden? 

Samen bidden ze er veel voor.
Luister maar wat er in de Bijbel staat:
„En Izak bad den HEERE zeer, in de
tegenwoordigheid van zijn huisvrouw,
want zij was onvruchtbaar; en de
HEERE liet Zich van hem verbidden,
zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwan-
ger werd.” (Genesis 25 : 21)

De Heere verhoort dus Izaks
gebed. Hij geeft zelfs twee kinderen!
Rebekka krijgt een tweeling. God
geeft meer dan zij van Hem gebeden
hadden. Ezau is de oudste en Jakob is
de jongste. Ze verschillen totaal van
karakter. Ezau is sterk en vlug, maar
Jakob is rustig en teruggetrokken.
Toch is dat niet het grootste verschil.
Ezau is ook ruw en wreed. Hij leeft
zoals hij dat zelf wil. Jakob is hulpvaar-
dig en wil leven zoals de Heere dat
van hem vraagt.Want daar gaat het om
in het leven. Dat moet toch het
belangrijkste zijn: „Heere, wat wilt Gij
dat ik doen zal?”

Zo zien we dat de Heere Zijn
belofte volbrengt. Hij werkt ook nu
nog. Zul je blijven vragen of de Heere
ook in jouw leven wil werken?

ZINGEN: Psalm 99 : 2
God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in ’t stof,
En verheft met lof
’t Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

LEZEN: Genesis 23 : 1-2; 17-20;
Genesis 25 : 19-28 en Romeinen 
9 : 6-16

VRAGEN:
1. Hoe troost de Heere Izak na de

dood van zijn moeder Sara?
2.Wat betekent in Genesis 25 : 23

het tekstgedeelte „de meerdere zal
de mindere dienen?”
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„Zo”, zegt Jakob, „wil jij dat heb-
ben? Dat kan, maar dan wil ik er wat
voor terug hebben.” „Zeg maar wat je
hebben wilt”, zegt Ezau. Jakob kijkt
zijn broer aan en zegt: „Verkoop mij
voor deze schotel het recht om de
oudste te zijn.”Als je het eerstgeboor-
terecht hebt, dan heb je ook de belof-
te van het Vrouwenzaad. Dan zal dus
de beloofde Messias uit jouw geslacht
geboren worden! Ezau heeft daar geen
belang bij, want hij verkoopt het aan
zijn broer: „Als ik sterf heb ik toch
niets meer.”

Het is erg wat hier gebeurt. Ezau
veracht zijn eerstgeboorterecht en hij
spot daardoor met Gods beloften.

24 . DE Z E G E N VA N JA KO B

Als Jakob en Ezau grote mannen
zijn geworden, kun je nog veel beter
zien wie de sterkste is van die twee.
Kijk, daar gaat Ezau, fier en dapper de
velden en de bossen in. Hij gaat jagen.
Pijl en boog heeft hij in zijn hand en
een groot mes in zijn gordel. Hij, de
sterke Ezau, is voor het wildste dier
niet bang. Maar aan God denkt hij
niet...

En daar gaat Jakob. Stil en rustig
hoedt hij de schapen. Hij gaat zijn
eigen gang. Hij denkt wel aan God.
Zijn moeder Rebekka heeft hem over
de belofte van de Heere verteld. Maar
Ezau is toch de oudste en die zal later
de zegen ontvangen. Hoe moet dat
allemaal? Uit het gedrag en de woor-
den van Ezau blijkt dat hij helemaal
niet Gods knecht wil zijn. Jakob zit
nog vol vragen. Zal de Heere zijn vra-
gen beantwoorden?

Op een dag zit Jakob in zijn tent.
Hij heeft lekkere linzenmoes gekookt.
Dat is een soort soep gemaakt van
peulvruchten, die linzen worden
genoemd. Het ziet er heerlijk uit.
Opeens... hè, wat is dat? Met een
wilde ruk gaat het gordijn van de tent
opzij en komt Ezau binnen. „Wat heb
je daar?” vraagt hij... „Linzenmoes?”
Hij vraagt of hij de schotel linzenmoes
mag opeten.Als je in de Bijbel leest,
dan zie je dat hij weinig fraaie woor-
den gebruikt: „Laat mij slorpen van dat
rode daar.” Zo praat je toch niet over
eten? Het laat zien dat Ezau onver-
schillig is. Ook uit wat hij daarna doet,
blijkt zijn onverschilligheid.



Jakob is niet eerlijk door zo het eerst-
geboorterecht te kopen. Jakob was
niet onverschillig voor Gods beloften.
Maar de manier waarop hij die pro-
beerde te krijgen, was niet in Gods
weg. God Zelf zou er wel voor zorgen.
Wat Hij belooft, doet Hij toch altijd!

Vader Izak is oud en blind. Op een
zekere dag laat hij zijn oudste zoon
Ezau roepen. Izak zegt tegen Ezau:
„Mijn zoon, ik voel dat ik gauw ga
sterven en ik wil je zegenen. Ga in het
veld en schiet een wildbraad.” Ezau
vertrekt, maar Rebekka heeft alles
gehoord. Ze denkt dat alles nu ver-
keerd gaat en Ezau de zegen ontvangt.
De Heere heeft het toch aan Jakob
beloofd? Ze roept Jakob en geeft hem
opdracht twee geitenbokjes van de
kudde te halen. Daarna maakt ze de
geitenbokjes klaar om te eten. Jakob
zal ze naar zijn vader brengen en zo
net doen alsof hij Ezau is.

Jakob bedriegt zijn oude, blinde
vader. Dan zegent Izak hem. En zo
wordt Jakob, Gods uitverkorene, geze-
gend. Hij ontvangt de zegen van de
komst van de beloofde Verlosser. Hij
zal heersen over de volken en een
overvloed van rijkdom ontvangen.

Hoor... wat is dat? Er schreeuwt
een mens. Het is een bittere schreeuw.
Wie is dat? Het is Ezau.Vrolijk is hij
met zijn wildbraad in de tent geko-
men. En nu? Hij begrijpt dat hij bedro-
gen is. Hij is woedend. Hij vraagt of
zijn vader ook voor hem nog een
zegen heeft.

Maar Izak heeft de grootste zegen
al aan Jakob gegeven.Toch zegent hij
ook Ezau. Ezau zal rijk worden, maar
Jakob zal de rijkste zijn. Jakob is Gods
knecht.

Ezau is boos. Hij wil Jakob doden.
Daarom zegt Rebekka tegen Jakob dat

hij moet vluchten naar zijn oom
Laban, die in Syrië woont. En daar
sluipt Jakob weg. Op weg naar een
onbekende toekomst.

Er zijn erge dingen gebeurd in de
tenten van Izak. De Heere heeft echter
dwars door de zonden heen toch Zijn
Raad uitgevoerd. Het was Zijn wil.

Want: „Nochtans heb Ik Jakob lief-
gehad en Ezau heb Ik gehaat.”
(Maleachi 1 : 2 en 3) 

Op wie lijken wij? Mogen wij weten
dat de zegen van de Heere ook op ons
rust? Dat al onze zonden vergeven zijn
in de Verlosser, Die in deze geschiede-
nis aan Jakob is beloofd en van Wie
wij weten dat Hij gekomen is? Of
staan we erbuiten?

ZINGEN: Psalm 25 : 6

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,
’t Allerhoogst’ en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet.
’t Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ’t gezegend aard’rijk erven.

LEZEN: Genesis 25 : 29-34; Genesis 27
en Hebreeën 12 : 14-17

VRAGEN:

1. Hoe blijkt uit deze geschiedenis
de onverschilligheid van Ezau?

2. Hoe kan de Heere een zondige
weg toch zegenen? 

3. Probeer de tekst uit Hebreeën 
11 : 20 in eigen woorden weer te
geven! 
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Ook heeft Jakob vanaf deze plaats de
hemel geopend gezien.

Jakob zet als herinnering een
steen rechtop en giet olie daarop. Hij
noemt de plaats Beth-El. Dat betekent
Huis Gods. Jakob belooft dat hij als hij
teruggaat naar het huis van zijn vader
langs deze plaats zal gaan om de
Heere te danken.

Daarna gaat Jakob met vrede ver-
der. Nu is hij niet bang meer. Ondanks
zijn zonden wil de Heere toch zijn
God zijn. Jakob is blij in zijn hart om
de wetenschap dat God met hem is.
God is goed voor Zijn kinderen.Altijd.

Kijk daar eens. Het lijkt wel een
groot leger. Kamelen, schapen en koei-
en lopen in grote kuddes. Ze worden
voortgedreven door herders.Achter de
kuddes lopen kamelen met hun berij-
ders. Het zijn Jakob met zijn twee
vrouwen en twaalf zonen. Jakob gaat
terug naar zijn vader Izak.Twintig jaar
geleden is hij arm naar zijn oom Laban
gegaan. Nu gaat hij rijk terug! Hij
heeft het allemaal van de Heere gekre-
gen. God is getrouw aan Zijn verbond.
Jakob is ruim twintig jaar bij Laban
geweest. Hij heeft daar zijn oom
gediend om Rachel, de dochter van
Laban. Maar Laban bedroog Jakob
door hem Lea, zijn oudste dochter, te
geven. De bedrieger werd hier zelf
bedrogen! Daarna diende Jakob zijn
oom nog zeven jaar om Rachel.
Tenslotte heeft Jakob zijn oom nog
zes jaar voor loon gediend. En God
zegende hem zo rijk, dat hij een groot
en rijk herdersvorst werd.

25 . DE D RO O M VA N JA KO B

Dagen lang moet Jakob lopen... al
maar lopen. Het is een heel eind naar
Laban in Haran. En hij is alleen... Hij
vraagt zich wellicht af of de Heere
nog zijn God zou willen zijn. Hij heeft
immers gezondigd. Jakob, die de rijk-
ste zegen heeft gekregen, gaat als
vluchteling verder. Het wordt al don-
ker.Waar zal hij slapen? Er is geen
andere gelegenheid dan onder de
open hemel op de grond. Een rots is
zijn kussen. Is dat nu die rijke Jakob?

In de nacht droomt hij. Hij ziet
een lange ladder die van de hemel
naar de aarde loopt. O kijk, de engelen
komen langs de ladder naar de aarde
en klimmen ook weer omhoog naar
de hemel. En daar staat de HEERE Zelf
boven aan de ladder. Hij spreekt tot
Jakob: „Ik ben de HEERE, de God van
uw vader Abraham en de God van
Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen,
zal Ik aan u geven en aan uw zaad
(…) en in uw zaad zullen alle geslach-
ten des aardbodems gezegend wor-
den.” (Genesis 28 :13 en 14) 
De HEERE belooft Jakob dat Hij met
hem zal zijn en hem zal behoeden en
terugbrengen in het land dat hij nu
moet verlaten.

Als Jakob wakker wordt, weet hij
zeker dat hij Gods knecht zal zijn. God
zal voor hem zorgen! Jakob schaamt
zich over zijn zonden en heeft
berouw. Hij roept het uit: „Hoe vrese-
lijk is deze plaats. Dit is een huis Gods
en dit is een poort des hemels.”
(Genesis 28 : 17) Hij zegt eigenlijk dat
het een plaats is waar de Heere
gevreesd en aanbeden moet worden.
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En toen kwam de HEERE: „En de
HEERE zeide tot Jakob: Keer weder tot
het land uwer vaderen en tot uw
maagschap en Ik zal met u zijn.”
(Genesis 31 : 3) Laban wil het nog ver-
hinderen, maar de HEERE waarschuwt
hem niets tegen Jakob te doen.Als
Laban weggegaan is, ontmoet Jakob de
engelen Gods. De HEERE wil Jakob
geruststellen. Zijn engelenleger houdt
trouw de wacht. De plaats waar Jakob
het engelenleger ziet, noemt hij
Mahanaïm. Dat betekent: twee legers.
Bij Jakobs zwakke leger is het sterke
leger van de HEERE. Onder Zijn
bescherming kan Jakob gerust verder.
Wie God bewaart, is wel bewaard! 

Ben jij al onder de 
bescherming van de
Heere? Of leef je nog
voor jezelf? Denk je
het zonder de Heere 
wel te kunnen? 
Dat is een onmo-
gelijkheid. Daar is
Jakob wel achter 
gekomen!

ZINGEN: Psalm 146 : 3

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ’t hach’lijkst lot,
Vestigt op den HEER’, zijn God.

LEZEN: Genesis 28 : 10-22, Genesis
31 : 1-17 en Psalm 84.

VRAGEN:

1.Op welke manier werd een arme
Jakob rijk?

2.a) Wat betekent Beth-El? 
b) Kun je zeggen dat dit een
kerk voor Jakob was?

3. Waaruit blijkt dat Jakob een
vreemdeling op aarde was?
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God zorgt wel voor Jakob. En toch
is Jakob bang. Dat komt, omdat hij
zo’n groot kwaad heeft gedaan en hij
zo’n grote bedrieger is. Zijn geweten
zegt hem dat wel.Wie kwaad doet,
moet straf vrezen. Jakob is alleen. Hij
zal zeker hebben gebeden. Hij heeft
de Heere gebeden om vergeving van
zijn grote zonde. Jakob is Gods kind.
De Heere zal hem niet loslaten.

Opeens...Wat is dat? Daar is een
Man. Hij valt op Jakob aan en ze wor-
stelen de hele nacht. Het licht van de
dag gloort al aan de horizon en nog
worstelen de twee mannen.

Jakob vecht voor zijn leven. Die
Man kan het niet winnen van Jakob,
zo sterk is hij nu. Het wordt een wor-
steling op leven en dood in de duister-
nis van de nacht.Tenslotte raakt die
Man even Jakobs heup aan en kijk...
Jakob loopt kreupel. En dan ziet Jakob
dat die Man de Heere Jezus is. Jakob
vraagt heel dringend aan die Man: „Ik
zal U niet laten gaan, tenzij Gij mij
zegent.” (Genesis 32 : 26) Nu zal Jakob
zijn God blijven vasthouden. De Man
vraagt daarna naar zijn naam. En dan
moet Jakob zijn zondige naam noe-
men.Als hij zijn naam noemt, belijdt
hij zijn schuld voor de Heere.Vergeeft
de Heere zijn schuld? Ja, luister maar:
Jakob krijgt een nieuwe naam. Hij zal
voortaan Israël heten. Dat betekent
Held van God! Een mooie naam, die
Jakob uit genade ontvangt.

Daarna gaat de Man weg. Jakob
noemt de plaats Pniël: „Want ik heb
God gezien van aangezicht tot aange-
zicht en mijn ziel is gered geweest.”

26 . JA KO B I N PN I E L

Jakob nadert het land Kanaän.
Maar hoe dichter hij nadert, hoe ban-
ger hij kijkt. Het is al wel lang gele-
den, maar... maar zou zijn broer Ezau
alles al vergeten zijn? Zou Ezau zich
het bedrog van Jakob nog herinneren?
O, Jakob wordt bang. En zojuist heb-
ben zijn knechten hem een ontstel-
lend bericht gebracht: Ezau komt
eraan! Hij heeft wel 400 mannen bij
zich en ze rijden op snelle kamelen.
Jakob wordt nog banger. Ezau komt
vast en zeker wraak nemen op het
bedrog dat Jakob heeft gepleegd.Wat
moet hij doen? Hij zendt zijn kamelen
beladen met mooie geschenken naar
Ezau toe. Misschien zal Ezau dit aanne-
men en niet meer boos zijn. Ook
splitst hij zijn grote kudde in tweeën,
want als Ezau dan de ene slaat, dan
heeft hij de andere nog.Tenslotte -en
dat is wel het belangrijkste- bidt
Jakob. Hij roept de God van zijn
vader en grootvader aan en vraagt of
de Heere Zijn belofte wil vervullen:
„Ik ben geringer dan al deze weldadig-
heden en dan al deze trouw, die Gij
aan Uw knecht gedaan hebt; (...) Ruk
mij toch uit mijns broeders hand, uit
Ezau’s hand; want ik vreze hem, dat hij
niet misschien kome en mij sla, de
moeder met de zonen!” (Genesis 32:
10 en 11) Jakob weet wat zijn mach-
tigste wapen is.

De twee kuddes trekken daarna
over de rivier de Jabbok.Alles komt
behouden aan de overkant, maar
Jakob is op de ene oever van de rivier
gebleven. Ondertussen is het nacht
geworden.Wat zal de morgen bren-
gen? 
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(Genesis 32 : 30)
Na een bange nacht is de zon opge-
gaan in Jakobs leven. Het is vrede en
blijdschap geworden. Bang voor Ezau
is hij niet meer. De Heere zal hem hel-
pen.Wat is hij nu gelukkig!

Kijk... de stofwolken laten zien dat
Ezau eraan komt. De zwaarden van de
mannen flikkeren in de zon. Het ziet
er dreigend uit. Jakob ziet Ezau
komen, maar hij denkt aan Gods belof-
te. Daar buigt Jakob zich voor Ezau
neer. En hoe wonderlijk: Ezau komt
naar Jakob toe en omhelst en kust
hem. Ezau is blij dat hij Jakob weer
ziet. Hij denkt niet meer aan wat er in
het verleden is gebeurd. Ezau wil het
geschenk van Jakob niet aannemen.
Hij zegt dat hij al veel heeft. Hij is ook
een rijk man geworden. Die belofte
van zijn vader Izak is inderdaad uitge-
komen. En wat antwoordt Jakob? Hij
zegt dat de Heere hem deze bezittin-
gen uit genade heeft gegeven en dat
hij alles heeft. Dat is nu precies het
grote verschil. Jakob heeft de Heere
en dan heb je alles!! Wat moet je dan
nog meer hebben? 

Jakob reist verder en komt tenslot-
te in Sichem. Daar slaat hij zijn tenten
op en koopt hij een stuk land van de
zonen van Hemor, de vader van

Sichem. Zo heeft hij zijn eerste bezitting in het
door de Heere beloofde land. Jakob is thuis. Hij
weet Wie hij daarvoor moet danken. Daarom
bouwt hij in Sichem een altaar. „En hij richtte
aldaar een altaar op en noemde het: De God
Israëls is God!” (Genesis 33 : 20)

Ook jullie zijn door de Heere rijk gezegend:
eten, drinken, een huis om in te wonen, gezond-
heid.Teveel om op te noemen. Maar je kunt veel
hebben en toch alles missen. Dat was bij Ezau
zo. Je kunt ook veel hebben en alles hebben. Dat
was bij Jakob zo, omdat hij de Heere kende. Op
wie lijk jij? Op Jakob of op Ezau? 

ZINGEN: Psalm 116 : 7

Wat zal ik met Gods gunsten overlaân,
Dien trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden?
’k Zal bij den kelk des heils Zijn naam 
vermelden,
En roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan.

LEZEN: Genesis 32 en Psalm 116

VRAGEN:

1. Wat betekenen de namen Jakob en Israël?

2. Waarom is het gebed het machtigste
wapen?

3. Lees Hosea 12 : 1-7.Waarom noemt de 
profeet Hosea Jakob als een voorbeeld?
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ANTWOORDEN:
1. Het Woord van de

Heere
1. Het is een lichtende

gids op de levensweg;
je kunt niet zonder
gids, onmisbaar (zie
Psalm 119: 105).

2a. Jezus vraagt Zelf het
Woord (de profeet
Jesaja), het Evangelie
van verlossing en verge-
ving. (zie vers, 18/19).
We kunnen niet zonder.

b. Christus.

2. God houdt Zijn
Woord in stand

1. Omdat het Gods Woord
is: wie kan God tegen-
staan? Dat zal geen
mens lukken.

2. De grondtalen geven de
zuivere bijbeltekst
weer.Vertalen in de
volkstaal is nodig om
het begrijpelijk te hou-
den, zodat mensen de
Bijbel in hun eigen taal
kunnen lezen.Vertalen
is een erg moeilijk en
verantwoordelijk werk.

3. In den beginne
1. - licht-duisternis;

- uitspansel;
- aarde/zee/bomen,
struiken en planten.

2a. God als Schepper.
b. Van eeuwigheid was

God er; in de schepping
van hemel en aarde was
God er.

c. Degene die de Heere
vindt, vindt het (eeuwi-
ge) leven en krijgt alle
weldaden van de Heere.

4. De schepping
1. - zon, maan en sterren;

- vogels en vissen;
- dieren en de mens.

2a. God stuurt Zijn Geest
schepping (is werk van
een Drieënig God). God
is op aarde aanwezig en
vernieuwt elke dag
weer (nieuwe dag, nieu-
we seizoenen). Dat
beeld van de opstan-
ding (herschepping).

b. Gods eer bezingen!

5. De schepping van de
mens

1. De dieren hebben geen
ziel, de mens wel. De
mens is Beeld (-drager)
Gods, de dieren niet
(hoewel ze goed
geschapen zijn).

2. Hij lijkt op God, iets van
de Heere is in de mens
aanwezig, maakt de
mens een uniek wezen.

3. De mens is door God
geschapen uit het stof;
de mens is geschapen
naar Gods Beeld (goed,
zonder zonde, leven tot
Zijn eer).Alles uit zijn
leven komt overeen
met de wil van God.

6. De hof van Eden
1. Dan was hij niet alleen:

ook de dieren waren
samen; ook voor de uit-
breiding van het mense-
lijk geslacht.

2a. Ja, nog heden ten dage
brengt Hij aan iegelijk
zijn huisvrouw als met
Zijn hand toe.

b. Als met Zijn hand, op
een wonderlijke/verbor-
gen manier.

7. Adam en Eva in de
hof van Eden

1. Het was een proef van
de Heere om te zien of
de mens Hem gehoor-

zaam wilde zijn.
2. Hij heeft het Beeld van

God, verstandskennis
van Goddelijke en gees-
telijk zaken, wil en hart
vervuld met Gods
gerechtigheid.

8. Opstand tegen God
1. Ze hebben overtreden

door van de boom te
eten; hun geweten
spreekt. Ze zien in dat
ze de wet van God heb-
ben overtreden.

2. Wij moeten ervoor
waken dat onze zin-
nen/zintuigen bedorven
worden om af te wijken
van de eenvoudigheid
die in Christus is/de
eenvoudige leer van de
verlossing uit genade.

9. Gevallen in zonde
1. Het verliezen van Gods

Beeld; gevoel dat ze
naakt zijn. Hun geweten
spreekt.

2. Er is vijandschap tussen
de duivel en de vrouw:
de duivel zal in de strijd
de verzenen (hielen)
stuk slaan, maar heeft
niet de totale macht:
zijn kop is immers door
Jezus op Golgotha ver-
slagen.

10. Twee offers
1. De Heere zag het hart

aan:Abel offerde uit
eerbied en dankbaar-
heid door het geloof;
Kaïn deed dat niet. Hij
deed het eigenlijk uit
ongeloof voor zichzelf
of uit gewoonte.

2. Abels offer werd door
het geloof door de
Heere aangenomen,
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daarom wordt het een
meerdere of betere
offerande genoemd.
Abel laat hierdoor zien
dat hij rechtvaardig
voor God gemaakt is;
dat geloof blijft spre-
ken, zelfs nadat Abel
gestorven is.

11. De geslachten van
Kaïn en Seth

1. Abel - Kaïn en Lamech -
Henoch; zonde tegen-
over genade.

2. Henoch is door de
Heere uit het leven
weggenomen, omdat hij
in zijn leven door gena-
de liet zien dat hij de
Heere toebehoorde.

12. Deze zal ons troosten
1. Trooster: betekent ver-

lossen door de ark; ziet
ook op de Heere Jezus,
Verlosser van zonde en
schuld.

2. Alleen in Hem is verlos-
sing van zonden te vin-
den.

13. Noach bouwt de ark
1. De Heere wil niet alle

mensen verdelgen.
Noach was rechtvaar-
dig, de Heere denkt aan
Zijn verbond:
de Verlosser moet gebo-
ren worden.

2. Voor voedsel voor
Noach als hij uit de ark
gaat; ook offerdieren
om een dankoffer aan
de Heere te offeren.

3. Twee wegen: het geluk
voor de rechtvaardigen
en de straf van de Heere
voor de zondaren.

14. Noach in de ark
1. Behoud naar lichaam en

ziel.
2. Behoud in de ark voor

en door het water; de

doop behoudt ook door
de afwassende kracht
van het water; de ark en
het water zijn dus sym-
bolen van de doop. De
gelovige Noach is met
zijn familie in de ark
behouden (zie gebed in
het doopformulier.

15. Noach uit de ark
1. Het teken van Gods

trouw: Hij belooft dat
Hij de aarde nooit meer
door water zal vernieti-
gen.

2. Een raaf is een roofdier,
dus aaseter. De duif eet
takken en vruchten.
Dus om te zien of de
aarde (langzaam) droger
wordt.

16. De grote toren
1. Ze wilden als God zijn.

Ze waren hoogmoedig
door zelf te willen
bepalen waar ze gingen
wonen, tegen Gods
bevel in.

2. Cham had zijn vader
ook in zijn zonden
moeten eren, zoals
Jafeth en Sem wel
deden.
Daarmee komt de
vloek, omdat het om
een zware zonde gaat.
De belofte van het vijfde
gebod zien we in Sem
en Jafeth uitkomen: zij
worden gezegend.

17. De roeping van
Abram

1. Door het geloof dat hij
van de Heere ontvangen
had.

2. Ur der Chaldeeën,
Haran, Sichem, Beth- El,
Egypte en Hebron; Ur -
Haran (1000); Haran-
Sichem (800); Beth-El-
Egypte (1000) en weer
terug (1000).

3. Abram zag door het
geloof naar een beter
vaderland dan het
Kanaän hier op aarde.
Hij verwachtte het
hemelse Kanaän, de
hemel zelf dus. De fun-
damenten daarvan zijn
door God Zelf gegrond-
vest.

18. Abram en Lot
1. De herders van Abram

en Lot maakten ruzie.
Ze twistten met elkaar
over waterputten en
gras voor de kudden.

2. Hij had Abram eerst
moeten laten kiezen.
Het ging hem om rijk-
dom, hij woonde vlak
bij een goddeloze stad:
wij moeten ver van de
zonde blijven.

3. Abram geloofde (door
Gods genade) in de
trouw van de
Verbondsgod HEERE.
Hij doet wat Hij
belooft. Door dat ge-
schonken geloof ont-
ving Abram gerechtig-
heid (vrijspraak van
schuld en straf) voor
het aangezicht van de
Heere.

19. Aankondiging van
leven en dood

1. Hij gaat ze tegemoet; hij
geeft ze het beste van
het beste; hij laat hun
voeten wassen en verge-
zelt hen als ze weggaan.

2. Tegen niemand liegen
en niemand bedriegen;
alle leugens proberen te
voorkomen; als ik het
niet doe dan zal Gods
toorn mij treffen; altijd
de waarheid spreken en
andere mensen eren en
liefhebben.

3. Ja,we moeten medelij-
den met de zondaren
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hebben, zonder natuur-
lijk de zonde zelf goed te
keuren; aanhoudend bid-
den voor hun behoud, in
de wetenschap dat God
geen lust heeft in hun
dood,maar dat zij zich
bekeren en leven.

20. Het oordeel over
Sodom en Gomorra

1. Uiterlijk ging het hem
goed af in Sodom: hij
werd daar nog rijker
dan hij al was. Innerlijk
voelde hij zich in die
goddeloze stad niet
thuis. Er staat in de
Bijbel dat hij zijn recht-
vaardige ziel kwelde en
dat zegt genoeg.

2. De mensen in
Kapernaüm en omlig-
gende steden hebben
het Woord van de
Heere Jezus gehoord en
de wonderen gezien,
maar ze hebben zich
niet bekeerd; ze zijn 
doorgegaan in hun zon-
dige weg.

21. De geboorte van Izak
1. Abraham en Sara waren,

menselijker wijs gespro-
ken, te oud om kinde-
ren te krijgen: de Heere
laat zien dat Zijn woor-
den uitkomen. Hij geeft
een zoon waardoor het
verbond doorgaat.

2. De zoon van de dienst-
maagd is Ismaël en de
zoon van de vrije is Izak.
Ismaël valt niet onder
Gods beloften en Izak
wel. Hier zien we Gods
vrijmachtig verkiezen.

22.  Het offer van
Abraham

1. Om Abraham te beproe-
ven, en te onderzoeken
of zijn geloof echt is.

2. Het ziet op het offer

van Christus: God gaf
Zijn eigen Zoon voor de
schuldbetaling van de
zonden; de plaats, de
berg Moria, was ook
dezelfde: de tempelberg
in Jeruzalem.

23. Het huwelijk van Izak
1. Izak weet dat Sara bij

de Heere is; hij krijgt
een vrouw uit Gods
hand via de knecht van
Abraham, Eliëzer.

2. Ezau was Jakob in veel
dingen de meerdere:
sterk lichaam, fier uiter-
lijk en de eerstgebore-
ne. Het zou dus logisch
zijn dat Jakob als de
mindere Ezau zou die-
nen. De Heere bepaalt
het echter andersom:
Ezau zal Jakob dienen;
zo heeft de Heere Jakob
als Zijn kind verkoren
en Ezau niet. Zie
Romeinen 9: 10-15.

24. De zegen van Jakob
1. Hij spreekt ruwe taal

(over eten); bekommert
zich niet over de grote
zegen van de Heere die
hij zomaar “verkoopt”;
hij wil Jakob doden en
kiest zondige vrouwen.

2. De mens blijft verant-
woordelijk voor de
zonde. God is nooit de
Auteur van de zonde.
Hij gebruikt deze
wegen wel om Zijn
Raad uit te werken. Dat
is voor ons soms moei-
lijk te volgen, maar de
wegen van de Heere
zijn hoger dan onze
wegen.

3. Izak heeft -hoewel hij
bedrogen werd- door
zijn geloof Jakob een
meerdere zegen gege-
ven dan zijn broer Ezau.
De zegen hield ook een

profetie in over de toe-
komende dingen.

25. De droom van Jakob
1. Jakob vertrok als arme

man uit Kanaän.Hij had
niets,maar hij was toch
rijk,omdat hij de zegen
had gekregen.Ook is hij
rijk,omdat de Heere met
hem een verbond maakt.
Later wordt hij ook rijk
in aardse bezittingen.

2a. Huis Gods; El is Elohim
en Beth is huis.

b. Ja, de Heere was er en
Hij werd aangebeden
en gediend.

3. Hij erft zelf het land
Kanaän niet, hij sterft er
niet eens, maar wordt
er wel begraven. Jakob
is geestelijk een bezitter
van het land dat Boven
is. Daarom moet hij op
aarde vreemdeling blij-
ven.

26. Jakob in Pniël
1. Jakob betekent hielen-

lichter, bedrieger; Israël
betekent Held Gods.

2. Omdat het gebed recht-
streeks tot God gericht
wordt en van Wie kun-
nen we beter hulp ver-
wachten dan van de
Heere alleen?

3. Hosea houdt het volk
hun stamvader Jakob
voor: van een bedrieger
is hij een man gewor-
den die zich (door
genade) vorstelijk
gedroeg met de Heere.
Hij smeekte om 
de hulp van de Heere
en vond Hem. Zo moet
het volk zich ook beke-
ren en terugkeren tot
de Heere!
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