
De weg naar de boom des levens 
Zondag 31 oktober 2021 middagdienst (Nabetrachting Heilig Avondmaal) 

 
Tekst: Genesis 3:24 
En Hij dreef den mens uit, en stelde cherubs tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig 
lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. 
 
Punten: 
1. Gesloten (betekenis Gen. 3:24 voor alle mensen) 
2. Gewezen (betekenis Gen. 3:24 voor Adam en Eva ná Gen. 3:9, 3:15, 3:21) 
3. Gegaan (vervulling van boom des levens in Openb. 22:2) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Is het alleen een oordeel dat we moeten sterven, of is daar ook iets van Gods 

wijsheid in? 
o Kun je uitleggen wat de betekenis van het zwaard uit vers 24 is? 

• Bij punt 2 
o Waren Adam en Eva kinderen van God toen ze uit het paradijs verdreven werden?  
o Waarom mochten ze dan niet in het paradijs blijven? Wat voor lessen liggen daarin 

voor Gods kinderen nu? 

• Bij punt 3 
o Lees kanttekening 36 van Romeinen 7 hieronder. Wat is geestelijk sterven? 
o Hoe is de boom des levens vervuld in de Heere Jezus? 

 
Belangrijke teksten: 
Openbaring 22:2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de 
Boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende Zijn vrucht; en de 
bladeren des Booms waren tot genezing der heidenen. 
 
Uit de bronnen: 
Kanttekening 36 bij Romeinen 7:9c “doch ik ben gestorven” 
Dat is, ik ben in mijn gemoed overtuigd dat ik midden in den dood lag, en heb den moed verloren van 
door de gehoorzaamheid der wet te kunnen behouden worden 
 
Johannes Calvijn in commentaar op Genesis 3:22-24 
Niet dat God hem alle hoop op de zaligheid zou afsnijden, maar Hij wilde alleen opheffen, wat Hij 
gegeven had, opdat de mens elders nieuwe hulpbronnen zou zoeken. De verzoening door offeranden 
bleef over, om Hem weder te brengen tot het leven dat hij verloren had. Te voren was de 
gemeenschap met God voor Adam levendmakend; zodra hij daarvan vervreemd was, moest hij het 
leven terug zoeken te krijgen in Christus’ dood, door Wiens leven Hij bleef voortleven. 
 
Pierre Huet (Waals predikant 19e eeuw) 
Eens waart Gij niets, ik was toen al. 
Toen werd Gij iets, doch ik bleef veel. 
Gij werd toen veel, maar ik bleef iets. 
Toen werd ik niets, en Gij werd ’t al. 


