
Lamechs advent 
Zondag 28 november 2021 morgendienst 

 
Tekst: Genesis 5:28-29 
En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam 
Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het 
aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft. 
 
Punten: 
1. Verdriet 
2. Verwachting 
3. Vergissing 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Wat vind je van de manier waarop Lamech naar het leven kijkt?  

• Bij punt 2 
o Waarom was in het Oude Testament de geboorte van een kind zo belangrijk? Hoe is 

dat nu? 
o Wat is “Advent” in de Bijbelse geschiedenis? Wat is “Advent” in het geestelijk leven?  

• Bij punt 3 
o Wat was de vergissing van Lamech? 
o Kun je uit de Bijbel meer voorbeelden noemen van mensen die zich vergisten? 
o “Advent is nog geen Kerst”. Kun je dat uitleggen? 

 
Belangrijke teksten: 
 
Hebreeën 11:13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar 
hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelsd, en hebben beleden dat zij gasten en 
vreemdelingen op de aarde waren. 
 
Uit de bronnen: 
 
Johannes Calvijn in commentaar op Genesis 5:29 
Ik voor mij houd het er voor, dat de heilige vaderen bang gezucht hebben, omdat zij door zovele 
moeilijkheden omringd, voortdurend herinnerd werden aan de eerste oorsprong aller kwalen en 
moesten erkennen dat God hun tegen was. Derhalve schuilt in de uitdrukking “het werk onzer 
handen” een verkorte zegwijze, omdat hij onder één benaming de ellendige staat beschrijft, waartoe 
het menselijk geslacht was vervallen. 
 
Ds. A. Schot in “De beleving van het heil” 
De adventsprediking is ontdekkend voor degenen die het plaatsmakende werk voor Christus missen. 
De adventsprediking is echter waardevol voor mensen die dit uitzien herkennen. Zij voelen zich 
onbegrepen als men het geestelijk leven laat beginnen met de geloofsomhelzing van Christus. En aan 
de andere kant beseffen zij maar al te goed dat er een gemis is dat vervuld moet worden. Zij kunnen 
van de honger niet leven, maar zien uit naar verzadiging. De adventstijd maakt duidelijk dat het niet 
begint met de openbaring van de Zaligmaker. Het begint niet met Kerstfeest. Maar advent alleen is 
niet genoeg. Het kan ook niet zonder de kennis van de Zaligmaker. 


