
ZONDAG 3. 

 

Lezen:  Efeze     4:17-32    zingen:   Psalm 144:2 

         Prediker  9:1-6                 Psalm 119:65-67 

                                         Psalm 130:2 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     We hebben het dus door de heilige Schrift zèlf horen zeggen -door Prediker 9-: dat enerlei 

wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, dat ze àllemaal naar de doden toegaan. En wat de Prediker 

zegt, wordt elke dag voor uw ogen bewezen. Als u met uw ogen tenminste maar kíjkt! Góéd kijkt! Door 

die veelvuldige schijn van leut en vreugde héénkijkt! Dan ziet u het: dat elk huis z'n kruis heeft! Elk hart 

z'n smart! Iedereen z'n verdriet! En dan komt vroeg of laat voor iedereen: de dóód! De dóód! De dóód, 

altijd maar weer diezelfde dóód! De aarde is ook één kerkhof geworden! Als een kind dat nog niet ziet, 

dan moet u dat zo'n kind natuurlijk niet kwalijk nemen. Wat genadig van God dat Hij aan het mensdom, 

waarover ik vanavond meer moet gaan zeggen, maar toch aan datzelfde mensdom tenminste jéúgd 

gelaten heeft! Een jeugd, waarin je nog niet onder de wet valt, zoals we dat dan zeggen, nietwaar, in een 

beetje huiskamertaal. Waarin je nog rare woorden mag zeggen, en gekke dingen doen, zonder dat je 

erom bestraft wordt. Ook door God niet! Romeinen 9: kindertjes doen nog geen kwaad! Als ze nog niet 

geboren zijn, doen ze nog geen kwaad. Romeinen 9! En die heel kleintjes, zoals dit, dat vanavond 

gedoopt is: die doen nog geen kwaad! Dan word je niet veroordeeld door God. Oók niet door mensen, 

als 't tenminste verstandige mensen zijn. Hoogstens wordt er dan eens geroepen: "hé, hé!", maar verder 

wordt erom gelachen. Dat is de héérlijke tijd van probleemlóósheid in je leven. Totdat we ouder worden. 

Dat is de één ook eerder dan de ander. Scheer ze niet allemaal over één kam! Dat zijn zelfs de mensen in 

de ene eeuw eerder dan die in de andere eeuw, blijkbaar. In onze eeuw valt dat knap laat! D'r zijn andere 

eeuwen geweest. Maar dan komt het toch! Dat constateren van het verschijnsel, genaamd: de dood! En 

de vraag: "Wat ìs dat, en waaróm is dat??" 

 

      Christenkinderen krijgen daar al vroeg antwoord op. Meestal reeds lang voor ze zich eigenlijk van 

dat probleem van de dood uit zichzelf beginnen rekenschap te geven. Omdat een Christenkind ook een 

kínd is! Omdat een kind, ook een Christenkind, zich nog kan permitteren sprekend te lijken op het beeld 

van die mens, die volwàssen mens!, in dat àndere woord van de Prediker, Prediker 5. Die mens, die 

volwassen mens, die het wel erg druk heeft in z'n leven -hij moet bepaald zwoegen, staat erbij-, maar 

daarbij stelt God hem gelukkig in staat om van z'n gezwoeg te eten! En dan zegt Prediker 5 zo heerlijk 

van zo iemand: "Dat is een gave Gods, want hij denkt niet dikwijls aan de kortheid zijns levens, omdat 

God hem zich laat vermeien -vermaken- in de blijdschap zijns harten". "Hart" en "eten", dat staat in de 

Schrift vlak bij elkaar. Dus als je 't goed hebt, je moet wel hard werken, maar je kan lekker eten, je blijft 

er gezond bij: dat is een gave Gods! En dan denk je niet veel aan de kortheid van je leven! Prediker 5. 

 

      Zo kun je ze zien leven: figuren om jalóérs op te worden! Probleemloze kinderen! Druk! Waarmee? 

Met het spèl: dat is het werk van een kind! Drúk!! En grote mensen, die het ook echt drúk hebben, té 

druk om veel aan de dood te denken! Benijdenswaardige mensen: da's een gave Gods! Prediker 5. 

Totdàt... totdat je er allemaal op z'n tijd eens een keer voor komt te staan. De dóód! Die màjesteit! Met 

z'n gevolg! Met die vragen: "Wat ís dat? En waaróm is dat?" 

 

      Ach, men heeft de kerkhoven wel al meer de gedaante gegeven van lusthoven, van pràchtige parken; 

beroemd om z'n beeldhouwwerken is menig kerkhof, bij voorbeeld dat van Genua. En in onze 

zogenaamde welvaartstijd verdienen de bloemisten bij ons in het nuchtere Nederland ook aan de dóód 

nogal aardig! Maar, toen ik een kind was, zag je dat nog niet zo: bloemen op de graven. Maar wèl boven 

het hek van het kerkhof een éérlijke bijbeltekst. 't Was een dubbel hek, en de tekst was ook eigenlijk 



dubbel. Boven de ene kant stonden de woorden: "De bezoldiging der zonde is de dood...", en boven de 

àndere kant van het kerkhofhek stonden die tegenhanger-woorden: "...maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven door Jezus Christus onze Here". Dat is Romeinen 6 vers 23 in de Statenvertaling, ziet u. 

Dààr hebt u al het antwoord op de eerste vraag: "Wat ìs dat: de dóód?" De bezóldiging der zonde! En 

meteen toch ook al een beetje antwoord op die andere vraag:" Waaróm is dat?" Nou: "Lóón, op de 

zónde", zei Romeinen 6 vers 23. Al mogen we daar uit het vooràfgaande hoofdstuk, Romeinen 5, wel 

even iets aan toevoegen. Want als we dat Romeinen 5 nauwkeurig lezen, ontdekken we dat Paulus daar 

twee verschíllende woorden gebruikt voor de doodsoorzaak. Een algeméén woord, zoals wij dat zo vaak 

gebruiken, zoals Paulus dat ook vaak gebruikt wanneer hij het over de zondemacht heeft, weet u nog? 

De zondemacht, die overal werkt, ook nog in het leven van de allerheiligsten werkt, we spraken daarover 

verleden week. We zagen daarvoor de bekende gereformeerde belijdenisterm staan: "de ellende". 

Ellende. Dat gereformeerde woord betekent: de zondemacht, die over alle mensen ligt, ook over de 

allerheiligste nog! Maar als de apostel Paulus in Romeinen 5 nog weer wat dieper ingaat op de oorzaak 

van die zondemacht, de oorsprong dààrvan weer, dan bedient hij zich van een ànder woord, dat is dat 

tweede woord. Dàt woord luidt dan in onze vertalingen: "overtréding"! Nu, en dàt woord reserveert de 

apostel dan speciaal voor Adam. Kennelijk niet voor alle mogelijke zonden die Adam stellig ook wel 

eens gedaan heeft in z'n 930 jaren dat-ie geleefd heeft, nee, maar voor díé overtreding van Adam, 

waarvan we in Genesis 3 lezen! Namelijk dat Adam ongehoorzaam was aan dat zogenaamde proefge-

bod, weet u wel? "Van alle bomen in deze hof kun je vrij eten, behalve van die ene daar; als je daarvan 

eet zul je zeker en vast sterven." 

 

      Ziet u het dus: zónde! Zondemacht! Maar daar moet u van onderscheiden: die overtréding! En wat is 

nu de strekking van dat verschillend woordgebruik van Paulus in Romeinen 5 vers 12, 13 en 14? 

Trouwens, in de hele rest van Romeinen 5? 't Is de moeite waard, gemeente, daarop aandachtig te letten! 

Dan kan dat een mogelijk misverstand wegnemen, of voorkomen! En antwoord geven op een vraag die 

nogal eens rijst in jonge harten en monden, als ze durven: "Wat gaat mij die Adam aan?" 

 

      Ik heb verleden week gezegd dat we op grond van de heilige Schrift in Adam een echt mèns moeten 

zien. Bepaald een echte màn! Een man! Geen vrouw! Geen man-vrouw! Geen "androgyn"! Maar een 

màn! We horen, dat-ie een vrouw kreeg! En dat-ie bij die vrouw kinderen kreeg! En dat-ie tenslotte 

stierf in de leeftijd van 930 jaar. Dat zijn historische notities over een echt geleefd hebbend mens! 

Iemand die daar iets vaags van maakt moet eerlijk zeggen dat-ie de Schrift weerspreekt. Een echte man, 

mèns! Maar... toch is hiermee nog niet genoeg gezegd. Want dít is toch ook weer waar: wel een ècht 

mens, maar geen gewóón mens, zoals u en ik. God heeft aan die ene, bepaalde mens, Adààm, toch wel 

een plaats gegeven op aarde die uniek genoemd moet worden. Die aan anderen niet ten deel gevallen is. 

Zo lezen we van Adam reeds in Genesis 5, dat híj wel geschapen was naar Gods beeld, maar dat z'n 

zoon Seth het beeld van z'n vàder vertoonde. Dus dat díé geboren werd à la Adam! Ontluisterd ten 

gevolge van wat er in de hof gebeurd was. Adam had iets enigs! Dat zegt Genesis al. Maar de breedste 

informatie over die speciàle plaats van Adam wordt ons toch verschaft door Paulus! In Romeinen 5. 

Hoewel... -da's óók weer waar- hoewel de apostel daar over die Adam eigenlijk slechts spreekt tussen 

neus en lippen door, in 't voorbijgaan, terlóóps! Want z'n eigenlijke doel is daar niet om te spreken over 

Adam, maar over Chrístus. En om ons de speciale positie van Chrístus te laten zien, tegenover ons en 

alle andere gelovigen. Intussen, óm dan die speciale plaats van Christus ten opzichte van ons duidelijk te 

maken, bedient, bedíént de apostel zich slechts van de figuur van Adam. Maar wij zijn d'r goed mee! 

Want dan laat Paulus ons zien dat Adam nèt zo'n figuur was als Christus! Oók iemand die als een vorst 

een héél volk achter zich had, vertegenwoordigde. Vandààr, dat Adams opstand tegen God, z'n 

Souverein, zo'n verschrikkelijk onheil gebracht heeft, brengen kón, over z'n volk! Over allen die hij 

vertegenwoordigde: over de ganse mensheid. Dus, wat zien we de apostel in Romeinen 5 dóén? Onze 

aandacht vestigen op iets dat we nodig hebben om antwoord te geven op de vraag: "Ja, maar waarom ís 

dat nou toch eigenlijk allemaal? Al die nàrigheden in de wereld? Die ziekten, die oorlogen, die 

natuurrampen?" 't Aardrijk is vervlóékt! Tenslotte allemaal, àllemaal altijd weer uitlopend op die nare, 

saaie dood! Dààrvoor vestigt de apostel Paulus onze aandacht op de structúúr van het menselijke 

geslacht. De opbouw, de constitutie van de mensheid. Hij laat ons zien, hoe wij als mensen met mekaar, 



in elkààr zitten, als mensheid, en ieder mens weer apart. De mensheid is door God zó geschapen dat 

door die éne overtreding -Paulus schrijft dàn: overtréding- van Adam, Gods toorn, Gods oordeel, Gods 

dóém heeft kunnen komen over alle mensen. Dat kón door die organische eenheid van het 

mensengeslacht. Hier is er hélemaal géén discriminatie! 

 

      Ik zei echter al: dit vlócht Paulus er zo maar even tussendoor, dit over Adam. Want z'n feitelijke dóél 

daar in Romeinen 5 was: iets te zeggen over Chrístus! Namelijk: Hoe mensen verlost worden via 

Christus! "Welnu, dat kón...", zegt Paulus, "...doordat God de mensenwereld gegoten had in dat model". 

De engelenwereld niet; de mènsenwereld! Dientengevolge was de mensheid wel verdóémbaar om één, 

maar tengevolge van diezelfde scheppingsorde Gods was ze ook: verlósbaar door Eén. 

 

      Gemeente, ik geloof dat dat onderwijs van de apostel, dat trekken van twee evenwijdige lijnen -u 

vindt het óók in 1 Korinte 15, die lijnen tussen Adam en Christus- ik geloof dat dit onderwijs voor ons 

veel moeilijkheden oplost. Bijvoorbeeld déze moeilijkheid: "Hoe God dat nu toch gedogen kan, dat er 

zóveel mensen en mensjés sterven, die nog nooit een kíp kwaad hebben gedaan, niet alleen volgens ons, 

maar ook volgens de Schrift zèlf! Kleine kinderen, ja, hoeveel nog niet eens gebóren kinderen, en 

mensen, die hun hele leven kind gebléven zijn, en dus ook niet zedelijk aansprakelijk te stellen waren: 

idioten en imbecielen. Tòch zie je ze sterven, bij miljoenen! Ook díé! Ja, dat is inderdaad vréselijk! En 

het blíjft ook dan nog vreselijk, wanneer we vanavond mèt Paulus mee belijden, dat er niemand, 

níemand! in de grond der zaak, ten diepste, sterft ten gevolge van iets dat-ie zèlf gedaan heeft, in eigen 

persoon. Dat kan er wel bíjkomen: een boemelaar kan z'n dood wel verhaasten, maar dat is de réden van 

sterven niet, al worden we tachtig, of honderd, of negenhonderddertig! 

 

      De fundamentéle oorzaak van ons aller ellende en dood en doodvonnis, ja dóémvonnis, is de 

overtreding van Adam. En daarom herhaal ik nogmaals wat ik u verleden week zei: "Denken we toch 

niet te gering van de positie van Adam!" Adam was maar geen stok en geen blok! Hij stond vríj! Dat 

kunnen wij ons al niet eens meer indenken! En Adam wàs maar geen primitieveling! Geen 

onbeschaafde, achterlijke holbewoner! Gemeente, gelooft u die oude-vrouwenpraat toch vooral niet, hoe 

ze vandaag ook u wordt voorgeschoteld. Geloof de Schríft! Adam wandelde met Gód! Adam kreeg 

onderwijs van de Schépper! Welke geleerde onzer dagen doorliep ooit zó'n school?! Studeerde ooit aan 

zó'n universiteit?! Nee, de lijn van Adam naar ons toe, óók zelfs naar óns, mensen van de twintigste 

eeuw toe, met haar véle zegeningen: die lijn loopt niet, gelijk het Evolutionisme fantaseert, van beneden 

naar bóven, maar die lijn loopt, zoals de Schríft leert: van boven naar benéden! Bij Adam vergeleken 

zijn wij maar ruïnes, bouwvallen, stumpers, stakkers, domoren! En vooral... onderworpen aan de macht 

der zonde. Aan de ellende, ook de allerheiligsten nog, zodat Paulus klaagt: "Wat ben ik toch een 

ongelukkig mens!". 

 

      Trouwens, ik gebruikte vanavond nu wel enige malen het woord "dood", maar dat was eigenlijk nog 

niet genoeg! Blijkens diezelfde parallellie, die Paulus ons heeft leren zien tussen de eerste Adam en de 

tweede Adam, Christus, is het loon van die overtréding, Adams overtreding, niet slechts de gewóne 

dood, de alledaagse dood, de grafdood, de kerkhofdood, maar ook alles wat dààr nog weer op volgt! Wat 

de heilige Schrift noemt: de twééde dood! Het volkómen van God verlaten zijn; het bij vólle bewustzijn 

van God verlaten zijn. We weten hoe onze Heiland ook die diepe straf als onschuldig Godslam gedragen 

heeft aan het vloekhout des kruises, vóór Z'n sterven, bij bewustzijn! Of Adam dus een ontzaglijk 

hoogverheven plaats van God ontvangen hebben moet! Anders zou hij God nooit zo kwààd hebben 

kunnen maken! Niet hebben kunnen vertoornen! Zó, dat God hèm en al z'n kinderen, heel z'n lichaam, 

z'n mensheidslijf, veroordeelde, veroordelen móést tot de plaats, waar ook de verleider van Adam en 

Eva, de satan, straks terechtkomen zou: de hèl met haar onuitblusselijk vuur! Dàt is de weg voor 

mensheid en duivelenwereld: naar de hèl, allebei! 

 

      Dàt leert ons de apostel allemaal door die twee evenwijdige lijnen: Adam - Christus. De apostel gaat 

terug, daalt af langs deze drie treden: ten eerste: die zondemacht, die ellende over ons allen, onder 

andere ook de grafdood; daarover sprak ik verleden week. En dan daalt hij dieper af. Dan gebruikt hij 



niet meer het woord "zonde", maar het woord "overtreding"; de overtreding van ons hoofd: Adam, 

waardoor we zèlfs onderworpen zijn aan de héle dood, en dàn komt de apostel in dat verband tot z'n 

eigenlijke doel: aan dat àlles heeft nu de twééde Adam, Christus, Zich onderworpen, óók aan de 

helledood: het van-God-verlaten-zijn. Het dieptepunt van Christus' vernedering, wat Paulus noemt: "De 

gehoorzaamheid van Christus", in Romeinen 5. Daarom zóú je 't als Christen aan àlle mensen willen 

toeroepen: "O, luistert u toch! Búíten die Christus bedreigt u nú al de straf, ligt op u nú al de dreiging 

van een straf, waarvan ik de verschrikkelijkheid niet eens onder woorden kan brengen!" Want wíé zal 

beschrijven de tóórn Gods...? 

 

      Omdat God Zich verlaten en verraden gezien heeft door z'n zoon Adam, door iemand als Adam, 

iemand die Hij had bejegend als Z'n zoon! Adam, de zóón van God! Lucas 3, het laatste vers. Je moet 

het maar eens meemaken: afgevallen worden door een vriend! Verràden worden door je man, of door je 

vrouw! In díé richting ligt het, maar dan vele malen erger! Je wordt nooit verraden door een vijand; door 

een vríénd, door een gelíéfde! Daar zingt Psalm 41 van, en Psalm 55 zingt daarvan, klààgt daar over! 

Dàt is het, in díé richting! Zó moeten we over God spreken. God ìs geen onaandoenlijk stuk marmer! 

God kan kwààd worden! God kan klàgen! 't Zal Hem zéér gedaan hebben, dat Adam, Zíjn Adam, Hem 

verliet! 

 

      En nú te bedenken dat heel deze dramatische straf gedragen is door niemand minder dan Eén, die 

óók Gods Zoon was! En dan nog even anders! Gods éígen Zoon! De Vader gelijk! Zó is het toch? Híj, 

het Wóórd, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En op Hèm heeft God al ónze 

ongerechtigheden doen aanlopen. 

 

      Het is dus eigenlijk zo -ik hoop dat ik het eerbiedig genoeg zeg-: dat het zondeprobleem en het 

doodsprobleem en het verlossingsprobleem door Gód, door de drieënige God, intern is opgelost! 

Onbegrijpelijk! Maar gebeurd! Vandaar dat ondoorgrondelijke, altijd weer, van het Woord van God! 

We hebben ook met Gód te doen! 

 

      Maar híérmee ga ik nu sluiten. Nu ziet u wat het evangelie is! Wat er over uw hoofd komt als u het 

evangelie hoort: een boodschap van genade! Ja, goed, goed, maar óók: van rècht! Verschrikkelijk recht! 

Daar moeten we nog meer van zeggen, bij zondag 5 en 6. En later, als het gaat over de dood van de Zone 

Gods. Maar nu hoort u ook hoe het is, als u het evangelie niet gelooft! "Wie in de Zoon gelóóft, heeft 

eeuwig leven...". Maar nú de keerzijde! Doch wie de Zoon ongehóórzaam is, die blíjft zoals hij in Adam 

is -hóór maar-: verdóémd! "...doch wie de Zoon ongehoorzaam is..." -als Hij met het evangelie naar u 

toekomt- "...die zal het leven niet zien, maar de tóórn Gods blíjft op hem!" Blíjft op hem! Blíjft op hem!! 

  

                                            AMEN. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk: 8 augustus 1971 

 


