
Gods verbond met Adam 
Zondag 10 oktober 2021 morgendienst 

 
Tekst: Genesis 2:16 en 17 
En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Maar 
van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij 
daarvan eet, zult gij den dood sterven. 
 
Punten: 

1. De partijen in het verbond 
2. De sluiting van het verbond 
3. De belofte van het verbond 
4. De eis van het verbond 
 

Vragen bij de preek: 
• Kun je uitleggen wat het werkverbond inhoudt?  
• Is het werkverbond te verbreken? Hoe wel en hoe niet? 
• Hoe kom je in het werkverbond? Wat  betekent dat voor jouw leven? 
• Hoe kom je in het genadeverbond? Wat betekent dat voor jouw leven? 
• Hoe kun je in jouw leven merken dat je “stervende aan het sterven” bent? 

 
Belangrijke teksten: 
Hosea 6:7  Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben zij trouwelooslijk tegen 
Mij gehandeld. 
Romeinen 5:14b (..) Adam, welke een voorbeeld is Desgenen die komen zou. 
 
Uit de bronnen: 
Hellenbroek “Voorbeeld der Goddelijke waarheden” Hoofdstuk 7: van het verbond der werken 
Heeft God nog een bijzonder bestuur omtrent de mens?  
Ja; die regeert God verbondsgewijze. 
 
Hoevele verbonden zijn er?  
Twee: een verbond der werken en een verbond der genade 
 
Wat eiste God in het verbond der werken?  
Volmaakte gehoorzaamheid aan de wet.  
 
Aan welke wet?  
Aan de wet der liefde: God lief te hebben met al zijn kracht en zijn naasten als zich zelven. 
 
Hellenbroek “Voorbeeld der Goddelijke waarheden” Hoofdstuk 10: van het verbond der genade 
Wat is het genadeverbond? 
Het genadeverbond is die weg, langs welke God door Christus het eigendom wordt van de zondaar, 
en hij een eigendom Gods. Jer. 31 : 33. 
 
Met wie wordt dat opgericht? 
Alleen met de uitverkorenen. 
 
Wat eist God in dat verbond? 
Hetgeen Hij daarin eist, is tevens een belofte des verbonds, namelijk: het geloof in Jezus Christus. 
 


