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Zondag 16 februari 2020 

 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Organist: Jos van der Kooy 

 

Liturgie 1 

  

 

Orgelmuziek  

  

Welkom door lid kerkenraad en aansteken kaars 

  

Openingslied: Psalm 36: 2 en 3 

  

Votum en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en die niet loslaat het werk van zijn handen. 
  

Genade zij u en vrede 

van God onze Vader 

en van Jezus Christus, de Heer 

door de Heilige Geest. 

Amen. 

  

Antwoordlied: Tot u, Heer, is ons hart gericht 

 
(Gemeente gaat zitten) 

 

Inleidende Bijbellezing Romeinen 5: 12-16 
12Door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld. En door de zonde kwam 

de dood in de wereld. En omdat alle mensen na Adam verkeerde dingen deden, 

kwam de dood voor iedereen. 
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13-14In de tijd tussen Adam en Mozes was de Joodse wet er nog niet. De mensen 

konden dus nog niet veroordeeld worden door de wet. Adam deed wat God hem 

had verboden, de mensen na Adam deden verkeerde dingen uit zichzelf. En alle 

mensen moesten sterven, want de dood had macht over iedereen. 

Maar tegenover Adam staat een ander mens: Jezus Christus. 15-16De zonde van 

Adam had grote gevolgen: voor alle mensen kwam de dood. De straf voor Adam 

werd dus de straf voor alle mensen. Maar er is iets gebeurd dat belangrijker is. 

God heeft ons een groot geschenk gegeven: Jezus Christus. Door die ene mens 

is God goed voor alle mensen. Dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede 

mensen, ook al hebben we veel fouten gemaakt. Ons leven wordt niet meer 

bepaald door de zonde van Adam, maar door Gods grote geschenk. 

 

Verootmoediging 

Eeuwige God, 

Daar zijn we, samengekomen als uw mensen. Mensen van goede wil, die 

proberen wat van het leven te maken. Die proberen te leven naar idealen. Die 

zoeken naar liefde, voor onszelf en voor andere mensen. 

Ons leven is een geschenk. We mogen er zijn. We leven in een wereld die een 

geschenk is. Een prachtige schepping. Medemensen die ons willen dragen. 
 

Help ons, om onze roeping steeds meer en meer te herkennen. 

Help ons, om ernaar te leven. 

Blijf ons inspireren, als we het dreigen te vergeten. 

Geef ons kracht om opnieuw te beginnen. 

Maak dat we ook anderen nieuwe kansen geven. 
 

Blijf met ons. Houd ons vast en draag ons, ons leven lang. 

Amen. 

 

Lied 632 

 

Bijbellezing Genesis 3 

31De slang was een slim dier, het slimste van alle dieren die God, de Heer, 

gemaakt had. De slang vroeg aan de vrouw: ‘God heeft zeker gezegd dat je van 

geen enkele boom in de tuin mag eten?’ 
2‘Nee,’ zei de vrouw. ‘We mogen de vruchten eten van alle bomen, 3behalve van 

de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen 

maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd.’ 
4‘Sterven?’ zei de slang. ‘Jullie zullen helemaal niet sterven! 5Maar God weet wat 

er gebeurt als jullie van die boom eten: Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie 

zullen dan net zo zijn als God. Net als hij zullen jullie weten wat goed en wat 

kwaad is.’ 
6De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en lekker uit, en de 

vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf 

er ook één aan haar man, die bij haar was. En hij at er ook van. 
7Toen begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten ze grote bladeren van 

een vijgenboom, en die bonden ze om hun heupen. 8Aan het eind van de middag 
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begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. Toen de man en de 

vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. 
9Maar God riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10‘Ik heb me verstopt,’ antwoordde de 

man. ‘Toen ik u hoorde in de tuin, werd ik bang. Want ik ben naakt.’ 
11God vroeg: ‘Hoe weet je dat je naakt bent? Heb je gegeten van de boom 

waarvan je niet mocht eten?’ 12‘Het komt door de vrouw die u mij gegeven hebt,’ 

zei de man. ‘Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten.’ 
13‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de Heer, aan de vrouw. ‘Het komt 

door de slang,’ zei ze. ‘Die heeft tegen me gelogen en toen heb ik van de boom 

gegeten.’ 
14Toen zei God, de Heer, tegen de slang: ‘Omdat je dat gedaan hebt, zal het 

slecht met je gaan. De andere dieren willen niets meer met je te maken hebben. 

Je zult op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten, je hele leven lang. 
15Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn, en jullie nakomelingen ook. 

Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult in hun voet bijten.’ 
16God zei tegen de vrouw: ‘Als je zwanger bent, zul je het moeilijk hebben. Je 

zult pijn hebben als je kinderen geboren worden. Je zult verlangen naar je man, 

en hij zal de baas over jou zijn.’ 
17God zei tegen de man: ‘Je hebt gedaan wat je vrouw vroeg. Je hebt gegeten 

van de boom waarvan je niet mocht eten. Daarom zal het slecht gaan met de 

grond waarop je werkt. Je hele leven lang zul je hard moeten werken om genoeg 

te eten te hebben. 18Je zult koren zaaien om te eten, maar er zal ook veel 

onkruid groeien. 19Je zult hard moeten werken voor je eten, je leven lang. 

Daarna keer je terug naar de aarde waarvan je gemaakt bent. Je was aarde en 

je zult weer aarde worden.’ 
20De man noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van iedereen die na haar 

leefde. 21God, de Heer, maakte voor de man en zijn vrouw kleren van 

dierenvellen. Die kleren moesten ze aantrekken. 
22God dacht: Nu zijn de mensen net zoals ik. Ze weten nu wat goed is en wat 

kwaad is. Maar ik wil niet dat ze ook eten van de boom van het leven. Als ze 

vruchten van die boom eten, blijven ze altijd leven. 23Daarom stuurde God de 

mensen weg uit de tuin van Eden. Hij had de mens gemaakt van aarde. Nu 

moesten de mensen voortaan op die aarde gaan werken. 
24Toen God de mensen weggejaagd had, zette hij engelen bij de ingang van de 

tuin. Er was ook een brandend zwaard dat heen en weer ging. De engelen en het 

zwaard moesten de weg naar de boom van het leven bewaken. 

 

Lied 977:1, 2, 3 en 5 
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Preek 

Bijna 100 jaar geleden preekte een Amsterdamse gereformeerde predikant, Jan 

Geelkerken, op een vrolijke zondag over de tekst die we daarnet hebben gelezen. 

Geelkerken was een verlichte gereformeerde van de tweede generatie. Hij 

probeerde na de grootheden als Abraham Kuyper die de Gereformeerde Kerken 

met de Doleantie van 1886 op de kaart hadden gezet, de kerk weer bij de tijd te 

brengen. Hij was een gepromoveerd theoloog, een belezen mens, cultureel 

geïnteresseerd. In zijn kerkblad, de Overtoomsche Kerkbode besprak hij niet 

alleen boeken, maar ook toneelvoorstellingen. Zijn kinderen stuurde hij naar 

dansles. Kortom: het was een gebildete man, die probeerde naast het geloof ook 

volledig in de wereld te staan. 
 

Zo preekte hij die zondag over een heikel punt. Het ging over het verhaal van de 

zondeval. In essentie vertelde hij, dat wij ons bij die situatie in de Hof van Eden 

weinig konden voorstellen. Na de zondeval was de wereld zo veranderd, dat het 

geen enkele zin had om over de specifieke gebeurtenissen zoals beschreven in 

Genesis 3 veel te zeggen. Met mensen die leefden onder de zondeval – iedereen 

na Adam en Eva – over de staat daarvoor spreken, was iets als met een blinde 

over kleuren spreken. 
 

Een goede luisteraar, hij zou de kerkgeschiedenis ingaan als Broeder Marinus, 

hoorde hier een verderfelijke vrijzinnigheid. Zou dominee bedoelen dat het 

allemaal niet letterlijk gebeurd is, wat er beschreven staat. 

Hierop ontstond een van de meest beruchte kerkscheuringen uit de Nederlandse 

kerkgeschiedenis. Tientallen pamfletten werden heen en weer geschreven. 

Uiteindelijk zou Geelkerken uit zijn ambt worden gezet toen hij twee jaar later, 

voor de Synode van Assen, niet wilde verklaren dat de slang en haar spreken 

zintuiglijk waarneembare feiten waren. Geelkerken en de zijnen werden uit de kerk 

gegooid en richtten een nieuw kerkverband op. Een verlicht gereformeerd 

gezelschap dat later als een zoutend zout in de Hervormde Kerk zou worden 

opgenomen.  
 

Zie daar een prikkelend onderwerp voor hedenmorgen. Zo gevaarlijk als het was 

voor Geelkerken om te spreken over deze zaken, zo gevaarlijk is het misschien 

ook voor uw predikant nu, wanneer hij begint met spreken over de zondeval. Het 

risico dat u nu afhaakt is groot. Vanmorgen wil ik in drie delen preken: 
 

1. Wat is de zondeval eigenlijk? 

2. Hoe zou je het verhaal ook kunnen uitleggen? 

3. De toepassing, geloven op z’n Rotterdams… 
 

1. De zondeval 

Het verhaal dat we lazen is het eerste verhaal dat volgt op de schepping. In twee 

verhalen hebben we gehoord hoe God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Op 

de zevende dag kon God op zijn lauweren rusten. Het was goed, ja zeer goed. 

Nu zijn we wat later. Adam en Eva leven een heerlijk leven in een tuin van 

luilekkerland. Alles is er. Geen zorgen. God heeft alles geregeld. Er is een kleine 

maar. Alles mogen ze doen, alles mogen ze eten, als ze maar niet aan die ene 

boom in het midden van de tuin komen. 
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En zoals het altijd gaat, wanneer je kinderen of mensen alles toestaat, maar één 

ding verbiedt, het gaat direct mis. Alles mag, behalve dat ene. Dan kun je er vergif 

op innemen dat ze juist dat ene gaan doen. Het doet me een beetje denken aan 

het verhaal dat in mijn familie wordt verteld over mijn oudste broer. Mijn vader 

had hem meegenomen. Bij een bepaalde afspraak gekomen, had hij de auto, een 

mooie Panhard, op een hellinkje geparkeerd. De jongeman moest even in de auto 

blijven zitten. Waarschuwend vertelde mijn vader dat de kleine man van één ding 

moest afblijven. De handrem… Ik hoef het verhaal niet verder te vertellen. Mijn 

vader moest hard lopen om zijn zoon uit de auto te halen, voordat die in het water 

verdween. Naderhand is mijn vader pedagogiek gaan studeren. Of de opvoeding 

daarna beter lukte bij de jongere kinderen, dat laat ik aan uw oordeel over. 
 

Zo nuchter als u en ik naar het verhaal van Genesis 3 kijken, zo deden de 

theologen uit de vroegste kerk dat niet. Waar in het jodendom dit verhaal niet veel 

meer is dan een verklaring van het feit, dat niet alles koek en ei in deze wereld is, 

hebben vroege christenen, onder aanvoering van Paulus en later de kerkvader 

Augustinus, van dit verhaal een halszaak gemaakt. 
 

Adam en Eva begingen de grootste zonde die je je maar kunt voorstellen. Zij 

hadden welbewust niet naar Gods Wet geleefd. En hiermee werd voor de hele 

mensheid de wissel verlegd. De zonde was geboren. Mensen hadden zich definitief 

afgekeerd van God en de straf was gekomen. Mensen zouden niet meer eeuwig 

leven, maar hadden de eeuwige dood verdiend. Niet alleen Adam en Eva, maar 

het hele menselijke geslacht. Allemaal waren en zijn we zondaars, die welbewust 

tegen God hebben gekozen. Niets goeds is er meer van ons te verwachten. De 

Heidelbergse Catechismus vat het helder samen: de mens is sinds die tijd ‘geneigd 

tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goeds’. Overigens loopt het verhaal met de 

mensheid natuurlijk goed af. We lazen het bij Paulus: de eerste Adam had er een 

ellende van gemaakt, met de tweede Adam, Jezus, kwam het weer goed. Eind 

goed al goed. Althans: voor degenen die in Jezus willen geloven.  
 

Autonome en zelfbewuste vrijzinnigen worden altijd een beetje zenuwachtig van 

dit verhaal over de erfzonde. Het hele woord zonde al, weet mensen de kast op te 

jagen. Daar hebben we niets mee. Kunnen we dat niet overlaten aan onze zwaar 

gereformeerde broeders. Wij doen ons best, en dan komt het goed.  
 

Maar misschien maken we het ons daarmee toch iets te gemakkelijk. In zijn 

recente publicatie legt de remonstrantse theoloog Eginhard Meijering uit – leest u 

volgende maand AdRem eens –  dat Augustinus wel degelijk relevante vragen 

beantwoordt. Augustinus vraagt zich af, hoe het komt dat hij het goede wel wil 

doen, maar het niet doet. En het kwade dat hij niet doen wil, dat doet hij! Wanneer 

is dat begonnen? Wat is daar aan te doen? En hij beseft dat hij dat zijn hele leven 

al doet. Mensen leven nu eenmaal niet alleen maar naar hun idealen… Is dit 

zondebesef nu werkelijk iets anders dan wat Sartre ons vertelt over de Condition 

Humaine, de menselijke staat, waarin wij nooit zullen ontkomen aan vuile handen? 

Meijering zegt terecht dat je als mens pas zinnig iets over zonde kunt zeggen, als 

je gelooft. Doe je dat niet, dan wordt het zinloos moralisme. Hoe ga je als gelovig 
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mens ermee om, dat je niet doet, wat je zou moeten, wat je zelf eigenlijk ook zou 

willen? 
 

2. Het verhaal zelf 

Toch wil ik nu in mijn preek een andere kant op gaan. Namelijk het verhaal nog 

eens goed gaan lezen en je afvragen of je het ook op een minder sombere manier 

kunt uitleggen. Gaat het wel over die gruwelijkheid van de mens die zich definitief 

van God afkeert, of is er eigenlijk iets heel anders aan de hand? 

Christelijke theologen hebben het altijd heel somber weten uit te leggen. Die slang 

is de satan. De mens is verleid en is ergens terecht gekomen, waar hij niet zou 

moeten zijn. Maar je kunt het ook anders lezen. 

Als je het verhaal goed herleest, heeft de slang misschien best wel gelijk. Op een 

verstandige manier interpreteert hij wat er allemaal gebeurt. Hij is een goede 

prater – in onze wereld zou hij zeker advocaat of theoloog geworden zijn – die 

mensen weet te overtuigen. Zo erg als Eva het zegt, kan het toch niet zijn? Mensen 

sterven niet direct. Mensen groeien juist als ze kennis krijgen van goed en kwaad. 

Sterker nog: hij krijgt helemaal gelijk. De slang had inzicht. En zelfs God geeft dat 

toe. Hij erkent dat ze bijna gelijk aan God Hem geworden zijn. Om te voorkomen 

dat ze eeuwig leven, moeten ze de tuin verlaten. 
 

Let hier op dat bijzondere feit: ze zijn bijna gelijk aan God geworden. Daar zit voor 

mij de crux van het verhaal. U herinnert zich misschien wel, dat God mensen 

gemaakt heeft, naar zijn beeld en gelijkenis. Zou het niet zo zijn, dat je naast alle 

zwaarmoedige uitleg van dit verhaal, het ook zo zou kunnen uitleggen, dat de 

schepping pas na dit verhaal voltooid is. Pas nu, zijn het mensen naar Gods beeld 

en gelijkenis geworden. Pas nu is het klaar. 
 

Dan is het een verhaal van vervolmaking of volwassenwording. Adam en Eva zijn 

in de hof van Eden niet meer dan onmondige kinderen. Nu worden ze volwassen. 

En grappig genoeg zitten er heel duidelijke aanwijzingen hiervoor in het verhaal 

zelf. Wat is dat eigenlijk, die kennis van goed en kwaad? Daarbij kun je denken 

aan wat er letterlijk staat: mensen krijgen een ethisch bewustzijn. Maar dat is iets 

wat bij de volwassenheid hoort. Kinderen hebben dat nog niet zo sterk. Dat is iets 

wat groeit, iets wat sterker wordt als een kind ouder wordt. Jonge kinderen die 

zich komen te misgaan, straffen we nog niet als volwassenen. We kunnen het hen 

minder kwalijk nemen. Een van de profeten schrijft over kinderen als over wezens 

die nog geen kennis van goed en kwaad hebben. Kortom: het gaat hier om 

volwassenwording. 
 

En zo is het ook natuurlijk met dat gedoe over die naaktheid met die 

vijgenbladeren. Kinderen kunnen vrolijk bloot met elkaar spelen. Al wordt dat in 

onze tijd steeds gekker gevonden. Pas als de volwassenheid nadert, wordt dat 

ingewikkelder. Beseffen ze dat ze naakt zijn en ontstaat er schaamte. Kortom: 

door het eten van die vrucht worden ze in een keer volwassen. Daar gaat het om 

in dit verhaal. 
 

Wanneer God de eerste mensen uit die Hof van Eden gooit, doet hij niets anders 

dan ze in het gewone leven zetten, waar wij ook in leven. Het verhaal is dus ook 

niets anders dan een verklarende mythe. Schrijvers vroeger schreven een sprookje 
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dat ons uitlegt hoe de wereld nu eenmaal in elkaar zit. We leven niet in het 

paradijs. We leven in een harde wereld, waar we het zelf moeten doen. Grappig 

zie je dat van die verklarende mythe ook in het klein. Lees je het verhaal letterlijk, 

dan moet je haast wel aannemen dat de slang eerst gewoon pootjes had, net als 

andere dieren. Als straf moet hij nu over de grond kruipen en lijkt het of hij stof 

eet. Een prachtig verhaal dus, als je wilt begrijpen hoe die gekke beesten – en dat 

vonden ze vroeger in allerlei culturen tegelijkertijd al  – wilt verklaren. Een ander 

voorbeeld van zo’n verklarende mythe is het verhaal van de zondvloed. Wat daar 

verder ook van zij, het verklaart op een prachtige manier het bijzondere fenomeen 

van de regenboog waar men ook in vroeger tijden van op keek. 
 

3. Geloven op z’n Rotterdams 

Hiermee kom ik bij het laatste gedeelte van mijn preek. Geloven op z’n 

Rotterdams! Wat bedoel ik daarmee? De tijd van het paradijs is verdwenen. 

Mensen moeten nu met zweet aan het hoofd hun brood verdienen. Het is hard 

ploegen op de aarde. Er moet wat gebeuren. De armen moeten uit de mouwen. Er 

moet gewoon geleefd worden. 
 

Het menselijk leven is niet een luilekkerland waar alle vruchten als vanzelf in je 

mond vallen. Je moet aan het werk. Je moet het zelf doen. En wil je een feestje 

hebben, dan moet je zelf de slingers op hangen. 
 

Dit is natuurlijk ook een manier van spreken die op het geloof van toepassing is. 

God is niet de grote kinderjuf die alles voor ons regelt. We moeten zelf aan het 

werk. We moeten niet alleen zelf van ons leven iets maken, maar ook van ons 

geloof. Het komt ons allemaal niet aangevlogen. We moeten er zelf mee aan het 

werk. We moeten er zelf over nadenken. We moeten het zelf durven te maken. 

Dat is natuurlijk wat we hier week-in-week-uit doen als we hier voor onze 

godsdienstoefeningen samenkomen. We oefenen ons geloof om het daarna met 

vallen en opstaan te kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. Met vallen en 

opstaan. Met leven naar onze idealen, maar ook met vallen en struikelen, wanneer 

het ons niet lukt. 
 

Moeten we het dan helemaal zonder God doen? Nee hoor, God heeft ons bepakt 

en bezakt de wereld in gestuurd. Met kennis van goed en kwaad om ook het goede 

te kunnen doen. Met kleren die ons beschermen en ons warm houden in de kou 

van het alledaagse leven. Met mensen om ons heen, die ons dragen en inspireren. 

Niet alleen maar die twee samen, Adam en Eva, maar met een heel geslacht van 

mensenkinderen die met dezelfde opdracht leven: er wat van te maken. 
 

Dat is wat tenslotte de boodschap is van dit mooie verhaal. Geen somberheid van 

ellende, maar gewoon een nuchtere opdracht en taak in de wereld: in Gods naam, 

maak er wat van! 

Amen. 

 

Stilte 

 

Afkondiging overlijden 
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Gebeden, afgesloten met Onze Vader 

Eeuwige God, 

In de stilte komen we tot rust. In de stilte is er ruimte in ons hart om te luisteren. 

In de stilte ervaren wij meer dan anders, dat u ons wil zoeken en dat u ons draagt. 

We zijn u dankbaar voor het leven dat we hebben mogen ontvangen. Voor uw 

liefde die ons draagt, door heel ons leven heen. 
 

Geef het ons, dat we dat steeds vaker zien. Dat we door de gewone dingen heen 

uw hand ontdekken. In de schoonheid om ons heen, in de warmte van mensen die 

u op onze weg stuurt. 
 

Maak dat wij daar meer en meer naar leven. Dat wij onze verantwoordelijkheid op 

ons nemen. Voor ons eigen leven, voor de mensen om ons heen, voor uw 

schepping. Wij mogen, hoe gebrekkig ook, uw handen in deze wereld zijn. 
 

Wilt u zich over uw wereld en uw mensen ontfermen wanneer mensenhanden 

tekort schieten. Wanneer wij het moeilijk hebben in ons bestaan. Wanneer verdriet 

en angst ons teisteren. Wanneer eenzaamheid op de loer ligt en wij niet verder 

kunnen. 
 

Wil ook met ons zijn, wanneer we ons zorgen maken over onze gezondheid. 

Wanneer we ziek zijn of misschien weten dat we zullen sterven. Wanneer we ons 

zelf dreigen te verliezen en we niemand meer herkennen. Wilt u ons dan 

vasthouden. 
 

Wanneer we verdrietig zijn over wat onze naasten overkomt. Als we treuren over 

wie ons ontvallen zijn en het maar moeilijk vinden om verder te gaan. 
 

U God wilt ons dragen, door heel het leven heen. U hebt ons geen leven zonder 

rimpelingen beloofd, maar u wilt wel met ons zijn. 
 

In de stilte willen wij u bidden, ieder voor zich, voor wat geen mens voor ons kan 

uitspreken. We bidden, omdat we hopen dat u naar ons luistert, dat u met ons 

bent. 

[…] 

 

Met heel uw kerk bidden wij de woorden die Jezus ook ons heeft leren bidden. 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, 

Op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 
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Mededelingen 

  

Collecte onder orgelmuziek 

  

Slotlied 978: 1, 2 en 3 

 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 

Haar taak in deze wereld met haar noden 

En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 

Onder Gods zegen. 
 

De Heer zegene en Hij behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Amen. 

 

Antwoordlied 978: 4 

  

Orgelmuziek 

  

 


