
Een geestelijke opwekking 
Woensdag 3 november 2021 avonddienst (dankdag) 

 
Tekst: Genesis 4:26b 
Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen. 
 
Punten: 
1. Een goddeloze tijd (Toen) 
2. Een zichtbare scheiding (begon men) 
3. Een openbaar gebed (aan te roepen) 
4. Een ontzagwekkende Naam (de Naam des HEEREN) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Welke tekenen van de goddeloze tijd herken je uit je eigen leven? 
o Wat zie jij in de gemeente van het geestelijk leven van Gods kinderen? 

• Bij punt 2 
o Hoe zien ongelovige mensen dat jij anders bent? Waar zou jij grenzen moeten gaan 

trekken? 

• Bij punt 3 
o Hoe bid jij? Lijkt het op het “aanroepen” uit deze preek? 
o Wat leert deze tekst je over het bijwonen van kerkdiensten? 

• Bij punt 4 
o Kun je uitleggen wat “de Naam des HEEREN” is? 

 
Belangrijke teksten 
 
KT 42 bij Genesis 4:26 Dat is, toen begonnen de rechte kinderen Gods zich van de anderen af te 
zonderen, en noemden zich het volk of de kinderen Gods 
 
Uit de bronnen: 
 
Heidelbergse Catechismus Zondag 45 
Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node? 
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, 
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke 
zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. 
 
Johannes Calvijn in commentaar op Genesis 4:26 
Zonder twijfel waren Adam en Eva en weinige anderen van hun kinderen de ware dienaren van God. 
Doch Mozes bedoelt dat toen reeds zulk een overvloed van goddeloosheid in de wereld is geweest dat 
de godsdienst bijna dreigde ten onder te gaan, omdat zij slechts overbleef in weinige mensen en bij 
geen enkel volk bloeide. Het ligt voor de hand hieruit te besluiten dat Seth een goed en gelovig 
dienaar Gods is geweest. Nadat hij een zoon had verwekt, op hem gelijkende, en een goed ingericht 
huisgezin kreeg, begon daarin de kerk zichtbaar te worden en is de dienst van God opgericht, die 
onder de nakomelingen is blijven voortduren. 
 
 


