
ZONDAG 4. 

  

Lezen:  Prediker  9:1-6          zingen:   Psalm 89:19  

         Efeze     4:17-32                  Psalm 25:6 

                                            Psalm 39:3-5 

                                            Psalm 68:10 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     We lazen zo-even een gedeelte van Efeze 4. We zagen daar hoe de Apostel z'n Christenlezers 

herinnerde aan hun heidense verleden. Tóén leefden ze nog net als hun heidense omgeving het nu nog 

steeds deed: "... Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods; ze hebben zich immers in 

hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid...". Zó 

had het verleden van die Christenlezers er óók uitgezien. Ze werden er dagelijks aan herinnerd, aan het 

oude. Immers, door hun vroegere medeheidenen, die er altijd nog mee doorgingen, met dat oude. Ze 

zagen hun portret van vroeger steeds voor zich, als ze maar om zich heen keken. Maar als ze dan naar 

zichzelf keken, ja, dan zagen ze toch verschil. Een verschil, dat ontstaan was tengevolge van de komst 

tot hen van de Heilige Geest, met het Evangelie van Jezus Christus. De Geest was daar gekomen, waar 

zij woonden. En wat had dàt een grote verandering bij hen teweeggebracht! De Apostel schrijft dààrop 

ziende dan verder aldus: "Maar gíj geheel anders! Gíj hebt Christus leren kennen! Gíj toch hebt van 

Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gíj wat uw vroegere 

wandel betreft de óúde mens aflegt -die ten verderve gaat naar z'n misleidende begeerten- maar dat ge 

verjóngd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens ààndoet, die naar de Wil van God 

geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid". 

 

      Gemeente, hebt u die tegenstelling óók gehoord die de Apostel in Efeze 4 dus maakte: de óúde mens, 

tegenover de níéuwe mens? De óúde mens werd door Paulus' Christenlezers afgelegd, zoals men een 

oud, vuil kleed aflegt, en de níéuwe mens werd door hen aangedaan, zoals men een nieuw, rein gewaad 

aandoet, aantrekt. Deze beeldspraak van de twee kleden vinden we in de Bijbel vaker. Van dezelfde 

Apostel had ik ook kunnen geven een citaat uit Colossenzen 3: "Liegt niet tegen elkander, daar ge de 

óúde mens met z'n praktijken afgelegd, en de níéuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot kennis 

naar het beeld van z'n Schepper". U hoort het wel, de woorden zijn veelszins eender, en de bedoeling 

gelijk. De Apostel heeft het op beide plaatsen -Efeze 4 en Colossenzen 3- over wat wíj zijn gaan 

noemen: "de bekering", of "wedergeboorte". 

 

      De bekering of wedergeboorte. Wat we daar onder verstaan moeten? Nu, dat kunt u schóón 

beschreven vinden in Artikel 24 van uw Nederlandse Geloofsbelijdenis. Beter kan ík het niet zeggen. 

Daar staat dít, 't gaat zó: de Heilige Geest komt ergens, mét het goddelijke Woord; dat laat Hij daar 

brengen. Daardoor beweegt die Heilige Geest de mensen ertoe om in de Here Jezus te gaan geloven, en 

dan worden die mensen dientengevolge, ten gevolge van dat geloven in Christus: mensen van een heel 

andere levenswandel! Nét zoals we 't daareven van die Christenen te Efeze lazen, en zoals ik u voorlas 

van de Christenen te Colosse. Door het geloven in Christus was àlles bij hen anders geworden! Zodat de 

Apostel zeggen kon: "Maar gíj geheel anders!". Zó zegt dat Artikel 24 van uw Nederlandse 

Geloofsbelijdenis het nu óók! Zal ik het even voorlezen, wat daar staat over de bekering of 

wedergeboorte? "We geloven, dat dit waarachtig geloof, in de mens gewerkt zijnde door het gehóór van 

het Woord Gods, en de werking des Heiligen Geestes, hem wederbaart... " -dus dat het gelóóf hem 

wederbaart- " ...en maakt tot een nieuwe mens, en doet hem leven in een nieuw leven, en maakt hem vrij 

van de slavernij der zonde". 

 

      Dàt verstonden nu onze voorouders onder de bekering of wedergeboorte! Die twee woorden 



gebruikten ze als synoniemen! 'k Zal maar zeggen: door elkaar. Ik zei: onze vóórouders, in de tijd waarin 

onze Nederlandse Geloofsbelijdenis en onze Catechismus ontstonden, in de zestiende eeuw. En zo sprak 

men ook nog wel, ja geregeld, ter Dordtse Synode, 1619, in de wándelgangen. Maar later is dat goede, 

oude, Gereformeerde spraakgebruik helaas losgelaten, en vervangen door een ander. Door een ander, 

waaraan ìk natuurlijk geen boodschap heb, en waarover ik vanavond dan ook níét spreek. 

 

      Hoe vatten onze voorouders dan die bekering of wedergeboorte eigenlijk op? Zagen ze daarin iets 

dat in de tijd van een ommezientje met een mens gebeurde, en dan kant en klaar was, dat dan "in einer 

Nusze", in beginsel, in de kiem, kant en klaar was? Welnee! O ja, zulke ideeën zijn làter, làter wel 

opgekomen, en hebben toen helaas ook ingang gevonden. De mensen die zich toen voor zulke vreemde 

ideeën lieten vinden, lieten zich daartoe verleiden -denk ik- vooral door de klànk van het woord 

"wédergeboorte". Door de klemtoon verkeerd te leggen. Niet op wéder-geboorte, maar op het tweede 

stuk: weder-gebóórte! En... daardoor dachten ze zeker aan iets nogal korts. Maar geheel ten onrechte! 

Want, dat àfleggen van de oude mens, en dat ààndoen van de nieuwe mens vond volgens de Apostel niet 

éénmaal in het leven plaats, maar moest gestàdig gebeuren. De Apostel schreef dan ook helemaal niet 

aan z'n Efeziërs en Colossenzen aldus: "Beste vrienden, ik heb vernomen dat jullie ook wedergeboren 

zijn, dusse... dan zit het voortaan wel goed met u. Vaart wel! Hartelijke groeten van Paulus". Dàt schreef 

de Apostel niet! Zó niet! Zo kórt niet! Dan moet u al die vermaningen maar eens lezen in de brief aan de 

Efeziërs, en in de brief aan de Colossenzen! Trouwens, ook in z'n andere brieven! Bijvoorbeeld in 

Galaten 5: "Dit bedoel ik: wandelt door de Geest, en voldoet niet aan het begeren van het vlees!". En in 

Romeinen, Romeinen 8: "Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het 

vléés te leven...". En zo dacht Paulus er niet alleen over, 't was geen apart dogma van Páúlus, maar zo 

leest u het ook bij de andere Apostelen! Johannes bijvoorbeeld. Die schrijft maar niet: "Kinderkens, 

beste vrienden, eh... ik heb gehoord dat u ook Christenen zijt geworden. Nu, dus dan komt het met jullie 

alles wel vanzelf in orde!". Néé néé! Wat bevatten ook die brieven van Johannes een vermaningen en 

een waarschuwingen tegen het vléés! "Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is! Denk om de 

begeerte des vlézes!". En nog-es een Apostel: Petrus! Dito! Hij heeft eerst geschreven dat z'n 

Christenlezers wedergeboren waren -1 Petrus 2- , wédergeboren! door het Woord van God. Maar Petrus 

schrijft daarna dan toch maar onder andere dit aan diezelfde mensen: "Geliefden, ik vermààn u dat gij u 

onthoudt van de vleselijke begeerten!". 

 

      Ziedààr... zó stond het er dus met de Christenen voor, aan wie de Apostelen schreven! En dàt niet 

alleen, maar zo stond het er niet slechts met de lézers van hun brieven voor, maar zo stond het er met de 

Apostelen zélf ook voor! Niet alleen met hun lezers, maar met de Apostelen zélf ook! Die Apostolische 

vermaningen zijn maar niet geschreven vanuit de hoogte van een déftige ivóren tóren, als door mensen 

die zélf van al die verleidingen van "waereld, vlees en satan" nooit last hadden! Nee nee!! De Apostelen 

stonden zélf óók in die strijd van alledag tussen vlees en Geest! En daarin leden zij af en toe óók nog 

wel eens een nederlaag! Paulus schreef in Romeinen 7, dat we de vorige week lazen: "Ik doe soms wat 

ìk eigenlijk niet wil, maar wat de zónde wil! Ach, wat ben ik toch een ellendige stakker! Wat ben ik toch 

een ongelukkig mens!". Twee lijnen, twee fronten: vlees en Geest! We hebben verleden week daarover 

gesproken, over die macht van de zonde, die over àlle mensen gekomen is, en die ook uit hart en leven 

van de gelóvigen allerminst in de tijd van een ommezientje weg is! Kun je denken! Nee hoor! Niet voor 

ze dood zijn! Niet voor ze gestorven zijn! Paulus, in Romeinen 6, daar schrijft hij: "Pas wie gestorven is, 

heeft opgehouden van de zonde". Dat gold voor hém ook! En voor ú, voor míj! Dàn hebben we pas niet 

meer met de zonde te maken! Maar anders, ànders wél hoor! Ook de gelovigen nog! Die hadden ook nog 

wel terdege te maken met de dóém, door God op Adam en al diens kinderen gelegd, de dóém, deze 

doem: dat ze het kwaad-doen niet eens konden làten! Dat ze niet konden: niet-zondigen, uit zichzelf! 

 

      Zó was de stand van zaken! En zo is de stand van zaken vandaag nòg! Met ons ook! Ook al hebben 

we van God een hart ontvangen dat weer naar Z'n Wíl ging vragen. Zó is de toestand zelfs van de 

àllerheiligsten! We hebben vorige week een hele serie namen genoemd uit de Bijbel van mensen, 

allemaal ten bewijze van de waarheid van onze goede Belijdenis, van de Gereformeerde Belijdenis, dat 

ook de allerheiligsten nog helemaal niet schokvrij, nog helemaal niet kogelvrij zijn voor die 



verschrikkelijke, die afschuwelijke macht der zonde, die over alle mensen gekomen is, en die we bij de 

héídenen nog het allerduidelijkst zien. We zeggen het toch vaak: "Wàt een tijd, wàt een tijd!". Ja, ja ja, 

omdat u net nóú leeft, maarre... de mensen zijn nooit beter geweest, sinds Adam! Dàt is nu het vlees! 

Dàt is nu de duisternis waar de Here Jezus het over had! Hij was het enige Licht, midden in de 

duisternis! Al begrijp ik u wel! Je vraagt je toch onwillekeurig af: "Hoe is het toch mogelijk geweest, 

hoe heeft dat zo ver kunnen komen? 't Is toch Góds wereld?" 

 

      Dat is beslist geen onbehoorlijke vraag! Dat is een vraag waarmee Paulus zich óók beziggehouden 

heeft. In Romeinen 5, in Corinthe 15, en waarop hij geantwoord heeft óók! En waardoor hij ons geleerd 

heeft, hoe we de eerste hoofdstukken van de Bijbel moeten lezen. Wat hàd God alles toch goed ge-

schapen! En wat hàd God de méns toch als een kroonstuk boven op al Zijn heerlijke werken gezet op de 

zesde dag! God schiep Adam naar Zijn bééld! Wat wil dat zeggen: "God schiep Adam naar Zijn beeld"? 

Dat wil niet zeggen dat Adam een schepsel werd met een goddelijke kérn of kiem ergens binnenin zich, 

met iets onsterfelijks binnenin zich! Onsterfelijk is God alleen: 1 Timotheüs 6:16! Onsterfelijk is Gód 

alleen. U niet, en ik niet, maar onsterfelijk is Gód alleen! 1 Timotheüs 6:16. Adam is niet als een 

onsterfelijk schepsel geschapen! Da's wel gebleken ook! Hij is gestórven! Er staat zelfs nog precies bij 

hoe oud hij ook alweer geworden is! Genesis 5:5: "Zo waren al de dagen van Adam die hij geleefd heeft 

930 jaar, en hij stierf". Wat een punctuele historische notitie, vindt u ook niet? En daar moeten we nou 

niet aan wrikken! Daar wórdt aan gewrikt! Ook in onze tegenwoordige tijd. Maar daar moeten we niet 

aan wrikken! Niet op een linkse manier, door te zeggen dat Adam niet één bepaalde historische figuur 

geweest is, maar ook niet op een rechtse manier, door te leren dat Adam eigenlijk niet stierf, tóén hij 

stierf! In beide gevallen mààkt men er maar wat van, maakt men van Adam een fictie, een gedachten-

spinsel. Nee, Adam was een méns! En één bepààlde mens! Hij is 930 jaar geworden. Zoiets schrijf je 

vandaag in een register, of laat je drukken op een rouwcirculaire, met vermelding van naam en leeftijd. 

Is dat historisch en uniek, ja of nee? 

 

      Wat wil dat dàn zeggen, dat Adam naar Gods beeld geschapen werd? Dat wil dus níét zeggen dat 

Adam geschapen werd met een goddelijke kern in zich, maar wél, dat hij geschapen werd met een 

Goddelijke ópdracht óp hem! OP zich! En dat hij door God met die opdracht gezet werd op een hóge 

plaats! 't Staat er bij in Genesis 1: "God schiep de mens -ha Adààm- naar Z'n beeld...", en dan komt het: 

"...om te heersen over de vissen der zee, de vogels des hemels, over het vee, en over de gehele aarde". 

Zó hoog is Adam door God verheven! En ik heb u bij een vorige gelegenheid al gezegd dat God de 

HERE klaarblijkelijk nog vérdergaande bemoeienis met Adam gehad zóú wíllen hébben, gezien wat 

God naderhand gedaan heeft met de tweede Adam, met Christus, die nu tot Gods Troon verheven is, en 

daar wacht om straks de gànse kosmos als Zijn erfenis te ontvangen! 

 

      We gaan daar thans niet dieper op door. Thans moeten we zien, dat juist die hóógheid van Adam 

haar rol gespeeld heeft, en nòg speelt, in de miserabele gevolgen van de overtreding van Adam. Zó 

kunnen u en ik het bij God niet verbruien, als Adam. En zó kunnen u en ik het niet bederven voor ons 

nageslacht als Adam. Want Adam is niet alleen aangesteld als hoofd over alle schepselen op aarde, maar 

ook bepaald als hoofd over alle ménsen op aarde! Dat is duidelijk te zien aan de verschrikkelijke 

gevolgen van z'n daad. Want we weten dat Adam zich ertoe heeft laten verleiden om aan God 

ongehoorzaam te zijn door verleiding van de satan, en via Eva. Daar gaan we vanavond óók niet verder 

op in. Maar Paulus schrijft -Romeinen 5- dat door de ongehoorzaamheid van Adam er een vreselijke 

lawine over ons gehele menselijke geslacht is losgemaakt. Door de ongehoorzaamheid van Adam is 

bijvoorbeeld de dood over ons gekomen. De dóód, de echte gewone dood, de grafdood! Nou, dat is iets 

waar je nóóit aan went! En dat is maar een stukje, een partje van alle nare gevolgen! D'r is nog veel 

méér! Want Adam was wel een echt mens, maar hij was toch niet zomààr een mens, evenmin als 

Christus. Hij was een bijzonder mens! Hij was een hóófdmens, hij was een vórst met een vólk! Hij was 

een kóning, zij het dan ook een onderkoning onder God! Gods vazal! Maar door de val van die vazal, 

ach nee, zeggen we nòg liever: door de ópstand! van die vazal! Want vàllen doe je per ongeluk, maar 

ópstand plegen niet! Ik zeg dus liever: door de ópstand van die onderkoning, van die vazal van God, 

onze Koning, is over ons en alle mensen die dóém gekomen, waarover ik zoëven sprak, weet u nog? Die 



dóém! Die vlóék van het niet-kunnen niet-zondigen! De dóém van: het zondigen niet eens kunnen làten! 

Tenzij... God Zelf ingrijpt en de mens weer leert: te doen wat goed is, te doen wat naar de wil van Gód 

goed is. Tengevolge van die doem, die vloek van God over Adam en al z'n nakomelingen, zondigen nu 

alle mensen, zodra ze tot hun verstand beginnen te komen. Onder die doem worden ze ontvangen, 

worden ze geboren, -in die tijd doen ze nog geen kwaad, Romeinen 9-, maar zo gauw ze tot bewustzijn 

komen, dan gaan ze kwaad doen. Tengevolge van die doem! En dat noemt men vaak: de geestelijke 

dood. Dus niet de grafdood, maar de gééstelijke dood. Of men noemt dat de erfzonde, of men noemt dat 

de erfsmet, of men noemt dat de verdorven aard des mensen. En daar heb ik vrede mee, mits er maar 

geen Manicheïsme mee meekomt, alsof de zonde iets stoffelijks zou zijn, iets creatuurlijks, zoiets als 

een overgeërfde ziekte! Want dan komt men Gods Schepperseer te na! Maar anders heb ik daar vrede 

mee. Als we maar zien hoe het zo ver heeft kunnen komen. 

 

      Want, wat is daarvan dan het voordeel, de vrucht? Die vrucht is dan velerlei. Vélerlei! Bij voorbeeld 

deze, dat we, dank zij dit onderwijs van de Schrift, Gods stràf op die opstand van Adam eens wat leren 

bíllijken! Als u daar goed onderwijs over hebben wilt, dan moet u de Ziekentroost eens lezen! Ook zo'n 

oud stuk, en eens kijken hoe díé begint, die Ziekentroost. 

 

      Ja, zó zit de mensheid nu eenmaal krachtens Gods majestueuze schepping in elkaar! Vandààr onze 

so-li-da-ri-teit met Adam! Onze mede-aansprakelijkheid met Adam! Of u dat nou goed vindt of niet 

goed vindt, zó is de situatie! Ik heb al woorden gebezigd als "hóófd", "kóning", "vazàl", "volk"! Zelfs nu 

nog, in deze geruïneerde schepping kunnen we zien, wat een ramp voor héél een volk één boze daad van 

één overheidspersoon veroorzaken kan! Nu, wat dacht u dan van Adam? Ik geloof, dat wij ons dat veel 

te weinig kunnen indenken, om God volkómen te billijken! Als wij de Schrift op dít punt meer en meer 

op ons laten inwerken, gaan we er daardoor íéts van zien, dat aan God de schuld van de gang van zaken, 

de beróérde gang van zaken, niet gegeven worden kan! Ik zeg: we gaan er dan íéts van zien, íéts! Want 

doorgronden kunnen we dit natuurlijk niet! Maar ik zou toch wel willen, dat wij ons geen al te geringe 

gedachte vormden van de schepping, van de schepping van de méns, van de schepping van Adam! Ik 

zou toch wel willen, dat wij ons méér realiseerden de hóógheid, de voornààmheid van de schepping van 

Adam! Van heel die figuur Adam. Wat daar tegenwoordig over gefantaseerd wordt, dat is érg, omdat het 

God de HERE te na komt. Daardoor leert men af, God te billijken. Want ja, daardoor houdt men van 

Adam totaal niets meer over, en dus ook niet van z'n eigen aansprakelijkheid. Dat is links! Maar nu 

rechts; we zijn immers zo Gereformeerd, hè? Maar hebben wij zelf op dit punt óók niet een beetje onze 

hand in eigen boezem te steken? Hebben wij óók niet vaak over Adam gesproken, nou ja, toch eigenlijk 

óók als over een... primitíéf mensenexemplaar! Als over een achterlijke holbewoner, vergeleken bij ons, 

weldenkende, knappe mensen van de twintigste eeuw! 

 

      Gemeente! Adam leefde in een Pa-ra-díjs hoor! En Adam wandelde daarin met Gód! Nou, níémand 

heeft ooit zó'n stel hersenen gehad als Adam! En niemand heeft ooit zo'n beste Vriend en wijze Leraar 

gehad als Adam! Dat kunt u vandaag nog zien! Kijk maar voor u, in dat boekje dat u daar hebt liggen! 

Want hoe komen wíj anders in het boek Genesis aan die verhalen over hetgeen er vóór Adams eigen 

schepping door God gedaan is? Hoe komen we d'r anders aan dan via Adam? Omdat Adam dat toch van 

niemand anders kan gehoord hebben dan van God! Zoals wij ook zeggen: "Door wie ben jij gedoopt? 

Door welke dominee?" "Wéét ik niet!". "Hé, en je was er zelf bij!". Ja, Adam was er ook wel bíj, maar 

Gód heeft 't hem moeten vertellen hoe hij is geschapen, en wat er is gebeurd vóór z'n schepping: dat 

heeft God 'm toch moeten vertellen? Nu, dat staat nou in Genesis 1 en 2. En door Genesis 3 horen we 

dan nog meer, óók van Adam en Eva afkomstig. Daar horen we onze éérste voorouders vertellen wat zíj 

op hún beurt eerst van Gód hadden horen vertellen. Daarom: denk alsjeblieft niet te klein van Adam! 

Denk zó hoog van Adam, dat u íéts kunt verstaan van wat ik gerust durf te noemen: de smàrt van God 

over de opstand van Adam! Of màg ik soms zo niet spreken? Spreekt de Schrift zelf niet van Gods 

berouw omdat Hij de mens geschapen had? En spreekt de Schrift zélf ook niet van het bedróéven van de 

Heilige Geest -Efeze 4 van daareven-? En horen we in Psalm 81 God niet klagen, klàgen: "Och... dat 

Mijn volk naar Me geluisterd had!". Psalm 81. Toe, zeg nu niet dat dat maar show was, natuurlijk. Foei! 

'k Zeg dus niet dat ik alles begrijp; ik weet níét alles, maar ik durf wél zeggen: we moeten gebruik 



maken van wàt we weten! En dan moeten wíj, Gereformeerde mensen, nòg meer ernst maken, hiermee: 

dat we de feiten, féíten laten! Ook dít feit, dat God, door Adams overtreding, vréselijk vertóórnd is 

kunnen worden! Dat kan toch niet altijd? Je kunt toch niet boos worden als een baby'tje z'n moeder in 't 

gezicht slaat? Dat is een baby'tje! Maar 't wordt ànders als dat een grote vent is! God is door Adam 

vertóórnd kunnen worden! Zó vertoornd, dat Hij er Adam en ons om heeft vervlóékt!! Dat had God vast 

niet gedaan als het ànders had gekund! 

 

      Dus néém dat serieus! Dat wíj, u en ik, vervlóékt zijn! Blíjf dat serieus belijden! Bijvoorbeeld 

telkens wanneer er weer zo'n schat de kerk in wordt gedragen, en gedoopt wordt: een kindje! Een 

Christenkindje! Dus een heilig kindje, een apart kindje! In Christus geheiligd! Zeker, zeker, zeker! 

Enerzijds: in Christus geheiligd. Maar ànderzijds: hóór uw eigen Doopformulier! "De hoofdsom van de 

leer des heiligen Doops is in deze drie stukken begrepen: ten eerste dat wij, met onze kinderen, in zonde 

ontvangen en geboren, en dààrom kinderen des toorns zijn". In Chrístus tot genade aangenomen. Zeker, 

zeker, zeker! Maar in Adam de verdóémenis deelachtig! Ziet u, dat zijn de twee lijnen van zondag 2, en 

van zondag 3. Dat zijn de twee fronten. Die lopen ook door úw leven, o allerheiligsten! 

  

     Zie, en dàt nu is ons àller... ELLENDE!! 

 

                                             AMEN. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 15 augustus 1971 

 


