
Dankdag na Genesis 3 
Woensdag 3 november 2021 morgendienst (dankdag) 

 
Tekst: Genesis 3:14-20 
14 Toen zeide de HEERE God tot de slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het 
gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den 
kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen. 
16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; 
en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 
17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van dien boom gegeten, waarvan Ik u 
gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al 
de dagen uws levens. 
18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen; en gij zult het kruid des velds eten. 
19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want 
gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. 
20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. 

 
Punten: 
1. Door vijandschap (14-15) 
2. In verdriet (16-19) 
3. Met verwachting (20) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Wat is “dankbaarheid”? 
o Leg eens uit wat dit punt met dankdag te maken heeft? 

• Bij punt 2 
o Hoe kun je dankdag houden als er zo veel verdriet is? 
o Bedenk eens 10 dingen die de Heere je afgelopen seizoen gegeven heeft. 

• Bij punt 3 
o Wat wilde Adam zeggen door zijn vrouw voortaan Eva te noemen? 

 
Uit de bronnen: 
 
Johannes Calvijn in commentaar op Genesis 3:19 
Daarom moet als algemene grondregel worden aangenomen; dat alle ellenden, waaraan het 
menselijke leven onderworpen is, noodzakelijke oefeningen zijn, waardoor God ons eensdeels uitlokt 
tot bekering, anderdeels leert nederig te zijn, en ons voor 't vervolg meer op, onze hoede doet zijn 
voor de verlokkingen van de zonde. 
 
Matthew Henry in commentaar op Genesis 3:20 
Indien Adam het uit zich zelf gedaan heeft, dan was het een voorbeeld van zijn geloof aan 
het woord van God. Het was ongetwijfeld niet gedaan, zoals sommigen vermoed hebben, in 
minachting en bij wijze van trotsering van de vloek, maar veeleer in nederig vertrouwen en 
steunen op de zegen: 
a. De zegen van een opschorting van het vonnis, in bewondering van de lankmoedigheid 
Gods, dat Hij zulke zondaars zou sparen om de ouders te zijn van alle levenden, en dat Hij  
niet terstond de fontein van het menselijk leven heeft doen opdrogen, omdat zij geen andere 
dan verontreinigde, vergiftigde stromen kon uitzenden. 
b. De zegen van een Verlosser, het beloofde Zaad, waarop Adam het oog had, toen hij zijn 
vrouw Eva, Leven, noemde, want Hij zal het Leven zijn van alle levenden, en in Hem zullen 
alle geslachten van de aarde gezegend worden, in welke hoop hij aldus juicht en triomfeert. 


