
Henoch wandelde met God 
Zondag 21 november 2021 morgendienst 

 
Tekst: Genesis 5:21-24 
En Henoch leefde vijf en zestig jaar, en hij gewon Methúsalah. En Henoch wandelde met God, nadat 
hij Methúsalah gewonnen had, driehonderd jaar; en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de 
dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaar. Henoch dan wandelde met God; en hij was niet 
meer, want God nam hem weg. 
 
Punten: 
1. Het begin van deze wandel (21-22a) 
2. Het verloop van deze wandel (22b-24a) 
3. Het einde van deze wandel (24b) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Welke twee dingen zijn nodig om de wandel met God te beginnen? 

• Bij punt 2 
o Wat is “wandelen met God”? 
o Kun je aan de hand van twee kinderen van God, Abraham en Lot, uitleggen wat de 

verschillen waren in hun levenswandel en welke gevolgen dat had voor hun 
persoonlijk leven en hun nageslacht? 

• Bij punt 3 
o Is een lang leven een zegen? En jong sterven? 
o Hoe zou jij willen sterven? Hoe moet je dan leven? 

 
Belangrijke teksten: 
Amos 3:3 Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn? 
 
Hebreeën 11:5 Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en 
hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij 
getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. 
 
Judas:14-15 En van dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Zie, de 
Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen 
alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben 
 
Uit de bronnen: 
 
Matthew Henry in commentaar op Genesis 5:24 Uitnemende godsvrucht zal gekroond worden met 
uitnemende eer. 
 
C.F. Keil in commentaar op Genesis 5:24 In vergelijking met de andere vaderen, werd Henoch jong 
weggenomen, voordat hij ook maar de helft van de gebruikelijke levensduur bereikt had. Een lang 
leven is als tijd voor berouw en genade een zegen van God. Maar het leven is ook vanwege alle 
ellende die er door de zonde gekomen is, een last en een verdriet. Daarom bekort God soms de 
levenstijd voor Zijn uitverkorenen. 
 


