
De schande bedekt 
Zondag 31 oktober 2021 morgendienst (Heilig Avondmaal) 

 
Tekst: Genesis 3:21 
En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. 
 
Punten: 
1. Bedekking gezocht (context) 
2. Bedekking gemaakt (21a) 
3. Bedekking gekregen (21b) 
 
Vragen bij de preek: 

• Noem eens een aantal redenen waarom Adam en Eva kleding aan moesten. Wat betekent 
dat voor ons kledingkeuze? 

• Wat is het verschil tussen de bedekking die Adam en Eva zelf maakten en die ze van de 
HEERE kregen? 

• De bedekking in vers 21 wijst heen naar de Heere Jezus. Wat is de vervulling van het maken 
van die bedekking en wat is de vervulling van het aankrijgen van die bedekking? 
 

Belangrijke teksten: 
 
Johannes 19:23-24 
De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen (en maakten vier delen, 
voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel 
geweven. Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, 
wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich 
verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten 
gedaan. 
 
Uit de bronnen: 
 
Matthew Henry op Genesis 3 vers 21 
In deze rokken van vellen lag een betekenis. De dieren, waarvan de huiden afkomstig 
waren, moesten gedood worden, gedood worden voor hun ogen, om hun te tonen wat de dood 
is, en (gelijk wij het hebben in Prediker 3:18) opdat zij zullen zien, dat zij als de beesten zijn 
op zich zelf, sterfelijk en stervende. Men veronderstelt, dat zij niet geslacht worden om tot 
voedsel te dienen, maar tot offerande, als type en afschaduwing van het Grote Offer, dat in het 
laatste einde van de wereld eens voor altijd geofferd zou worden. Het eerste wat dus stierf 
was een offer, of Christus in type, die daarom gezegd wordt te zijn "het Lam dat geslacht is 
van de grondlegging van de wereld." Deze offeranden waren verdeeld tussen God en de mens 
ten teken van verzoening, het vlees werd Gode geofferd, een geheel brandoffer, de huiden 
werden aan de mens gegeven voor zijn kleding, beduidende dat, daar Jezus Christus zich 
Gode tot een liefelijker reuk geofferd heeft, wij ons met Zijn gerechtigheid moeten bekleden 
als met een gewaad, opdat de schaamte van onze naaktheid niet zichtbaar worde. Adam en 
Eva maakten zich schorten van vijgenbladeren, een deksel, te smal om er zich onder te 
voegen, Jesaja 28:20. Zo zijn ook al de lompen van onze eigen gerechtigheid. Maar God 
maakte hun rokken van vellen, ruim en sterk, en duurzaam, en voor hen geschikt. Zodanig is 
de gerechtigheid van Christus, daarom: "doet aan de Heere Jezus Christus."  
 


