
Waar zijt gij? 
Zondag 24 oktober 2021 morgendienst 

 
Tekst: Genesis 3:9b 
Waar zijt gij? 
 
Punten: 
1. Een vraag tot ontdekking 
2. Een vraag tot behoud 
3. Een vraag tot zelfbeproeving 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Kun je eens wat manieren noemen waarop wij ons voor God verstoppen? En 

proberen te bedekken? 
o Als de Heere in je hart werkt, krijg je “Met God te doen”. Kun je uitleggen wat dat 

betekent? 
• Bij punt 2 

o Kun je eens een paar voorbeelden noemen van vragen die de Heere Jezus stelde, tot 
ontdekking en tot behoud? 

o Heb jij wel eens een vraag van de Heere gekregen? Waar kwam het antwoord 
vandaan?  

• Bij punt 3 
o Kun je aan de hand van de geschiedenis van vanmorgen uitleggen wie er aan het 

Heilig Avondmaal mogen deelnemen? 
 
Belangrijke teksten: 
NGB 17: Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich 
de mens alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, 
Zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem 
getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw, om den kop der slang te 
vermorzelen, en hem gelukzalig te maken. 
 
Ezechiël 16:8 Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik 
Mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt 
de Heere HEERE, en gij werdt Mijne. 
 
Uit de bronnen: 
 
Johannes Calvijn op Genesis 3:9 
Niemand is er onder ons, die niet lacht om hun dwaasheid, want het was belachelijk om zulk een 
bedeksel tegen de ogen Gods te maken. Toch lijden wij allen aan dezelfde kwaal, want bij de eerste 
prikkelingen der consciëntie aarzelen wij wel en schamen wij ons, maar voorts overvalt ons een 
toegevendheid, die ons vervoert tot dwaze beuzelingen, alsof het een lichte zaak is, met God de spot 
te drijven. 
 
Matthew Henry op Genesis 3:9 
Dit navragen naar Adam kan beschouwd worden als het genaderijk achternagaan van hem ten einde 
hem weder te brengen. Indien God hem niet geroepen had, ten einde hem weder terug te brengen, 
dan zou zijn toestand even hulpeloos zijn geweest als die der gevallen engelen. Dit verloren schaap 
zou eindeloos voortgedwaald zijn, indien de goede Herder het niet had gezocht. 


