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De zondeval in het Paradijs
Vraag 1.
Kinderen, wat is 's mensen hart ook alweer door de zonden geworden?
Antwoord Een woonplaats der duivelen.
Vraag 2.
Wat zijn duivelen?
Antwoord Engelen, die gezondigd hebben.
Vraag 3.
Wanneer waren dat engelen?
Antwoord Toen de aarde gemaakt werd.
Vraag 4.
Waarom worden dat nu duivelen genaamd
Antwoord Omdat ze gezondigd hebben.
Vraag 5. Waar hebben die engelen gezondigd?
Antwoord In de hemel.
Vraag 6. Maar, konden die engelen niet meer in de hemel blijven?
Antwoord Nee, want toen is hun naam, van engelen, duivelen geworden.
Kinderen, dat is erg he? Want dat is een lelijke naam, als je moeder tegen jullie moet
zeggen, dat je zo vervelend bent en dus niet gehoorzaam, en geregeld loopt te
sjaggerijnen, dan zegt ze misschien wel eens: "Ach, scheid er toch mee uit, je bent ook
net een duivelskind". Dus dat moetje dan niet doen he? Want een duivelskind, dat is
een onge ... ?..hóórzaam kind. Dat is een kind, dat in zijn ondeugd leeft. Kinderen, dat
is nu ons hart geworden, niet door de schepping, of door de natuur, maar door de ... ?
door de zonden.
Vraag 7. Waar zijn de zonden begonnen?
Antwoord In het paradijs.
Vraag 8.
Wie was de eerste leugenaar?
Antwoord De slang.
Vraag 9.
Antwoord

En waar was die slang?
In het paradijs.

Vraag 10.
Antwoord

En waar in het paradijs?
De boom der kennis des goeds en des kwaads.

Vraag 11.
Antwoord

Van welke boom mochten Adam en Eva niet eten?
Van de boom des levens wel, maar van die ene boom alleen niet.

Vraag 12.
Antwoord

In welke gedaante vertoonde de duivel zich?
In de gedaante van een slang.
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Slangen zijn gemeen, kinderen, en ontzettend voorzichtig!
Slangen, die heb je in sommige landen, ontzaggelijke grote slangen, die hun kop
verbergen achter een struik, zodat de reizigers niets vermoeden, en die reizigers te
paard, vanzelf helemaal niet.
En dan licht zo'n slang zijn kop vanachter die struik vandaan, en bijt gelijk dat paard
achterin zijn verzenen, zodat het gelijk in elkaar zakt, en de ruiter achterover ter aarde
valt. En dan is dat een prooi, het paard en die ruiter beide, voor die slang. Slangen zijn
listig, de slang is ook listig, bij onze eerste ouders Adam en Eva, te werk gegaan.
Vraag 13. Wat betekent Adam?
Antwoord Uit de aarde.
Vraag 14. Wat betekent Eva?
Antwoord Moeder aller levenden.
Kinderen, daar loopt Eva in het paradijs te wandelen, want er was in de staat der
rechtheid geen nood, geen ziekte, geen honger, geen kommer. .
Er waren wel leeuwen, maar die verscheurde je niet. Er waren beren, maar die bromde
tegen Adam en Eva niet. Er waren wolven, maar die verscheurde de schapen niet. Er
waren tijgers, en die vernielde niets. Het was allemaal vrede, in de staat waarin Adam
en Eva geschapen waren. Het was Adams gezelschap, al dat gedierte, maar niet zijn
gemeenschap. Zijn gemeenschap was in de eerste plaats, God, en in de tweede plaats
zijn vrouw.
Vraag 15. En de satan nu, uit de hemel gevallen zijnde, zou die daar toch weer in
komen?
Antwoord Nee.
Vraag 16. Kan satan niet bekeerd worden?
Antwoord Nee, hij kan nooit meer bekeerd worden.
Vraag 17. Zou de satan bekeerd willen worden?
Antwoord Nee, ook niet.
Vraag 18. En kinderen, kunnen jullie nog bekeerd worden?
Antwoord Jah ! Oh.
Vraag 19. En kinderen, vragen jullie ook om bekeerd te mogen worden?
Antwoord Jah ! Oh.
Vraag 20. Wat moetje zijn om bekeerd te worden?
Antwoord Een uitverkorene.
Vraag 21. Worden alle mensen bekeerd?
Antwoord Nee. Maar als jullie het maar mogen worden, he? Daarom moet je er altijd
om ..? vragen.
Dus satan wacht zijn gelegenheid af, satan kan haast hebben, maar satan kan ook
geduld hebben. Satan kan iets langzaam doen, maar hij kan het ook vlug doen.
Bijvoorbeeld, ik zal eens iets zeggen over dat vlug doen van satan: je bent in de
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keuken, en het is negen uur, tegen school aangaan, laten we zeggen, en je moet een
kwartiertje lopen, en nu is het nog twintig minuten voor negen uur! En daar ligt wat
op tafel, bijv. de koekjesdoos, of je bent net in de kelder, waar nog wat appelen liggen,
he, en je moeder is net ergens anders, en' e denkt: dan kan ik net nog gauw, gáuw,
vlug, vlug een koekje, of een paar appels nemen, en dan gáuw naar school.
Dan ben je een listige ... ?..die ...? dief ! Maar toch een ... dief! Want je hebt gestolen,
van je ? moeder oh! En dat mag niet, je mag wel om een koekje, of een appel ... ?
vragen! Maar je mag het nooit uit je eigen ... ? ne..? nemen. Want dat is ... stelen. Zo
is satan, in de gedaante van een slang, in die boom gekropen, hij kronkelde zich om de
mooiste takken, want die boom was toch een schone boom, in zijn stam en in zijn
kroon. En vandaar ging de satan, een praatje maken met Eva.
Vraag 22. Waarom zou de duivel dat niet met Adam hebben willen doen?
Antwoord Omdat hij dacht, dat Adam gelijk nee zou zeggen.
Dus hij dacht: ik begin maar met zijn vrouw. Want als ik zijn vrouw gewonnen heb,
dan win ik allicht de man ook. Hij komt, kinderen, niet met een lelijk gezicht, want
dan zou Eva wel ge ... ? geweigerd hebben. Hij begint ook niet te schelden, want dan
zou ze niet naar hem ge .... ? geluisterd hebben.
Maar hij komt met zo'n echte vleiende ... ? stem, juist, zo van boter! Zo glad als boter,
zeggen wij wel eens. Maar zijn woorden waren zwaarden, want het was hem te doen
om Eva met zijn stem te doden.
Hij begint zijn eerste preek, zijn eerste leugenpreek, met twijfel te zaaien.
Wat is twijfel? Als je nou straks naar huis gaat, dan moet de één of de andere, wel
eens een weg over steken. En je weet, het verkeer is vandaag erg druk, dus dan moet
men eerst eens links, en dan eens ... ? ... rechts zien, en als er nou links auto's
aankomen, dan kan men wel eens denken: "Dat kan ik nog wel halen, of ik kan het
nog niet doen" Dan ga je zo'n beetje ... ? ...twijfelen. Zo van: zou ik het wél doen, of
zou ik het maar niét doen? Maar wat moet je dan ? Het niet ?? doen!!!
Want je moet het nooit twijfelende doen, je moet zeker weten, dat die auto nog ver
genoeg weg is, en dat je met rust over kan steken. Want je kan beter twee minuten
wachten, als dat ze je overrijden, of niet? Je moetje dus niet haasten, bij zo iets, want
door haast en twijfel, is menig mens verongelukt.
Dus beter niet twijfelen, maar de duivel begint er mee, hij zegt: "Is het ook ...."!
Hij gaat vragende twijfel zaaien ... is het ook dat", hij wil eigenlijk suggereren: "Ik
weet het ook niet zo precies, ik vraag het maar", wil hij zeggen, hij wil zeggen: "Er zit
geen kwaad in, dat ik dat vraag, in het geheel niet"!
En daar ging Eva naar luisteren, maar daar had ze niet naar moeten luisteren.
Ze had alleen kunnen zeggen: "Als je wat te zeggen hebt, dan praat je maar met mijn
man, maar met mij niet. Mijn man is het hoofd, dus als je wat te vragen hebt, of wat te
zeggen hebt, over de bomen, of over het eten, of over de geboden, dan praat je maar
met mijn man, want die komt dat toe''.
Maar Eva vergat dat een ogenblik, en ging haar oor lenen. En toen de slang begreep
dat Eva luisterde, en kinderen ik heb ook graag dat jullie luisteren, en ik heb ook
graag, dat jullie met aandacht luisteren.
En ik heb ook graag, dat jullie het morgen nog weten, en overmorgen nog, want
daarom vertellen ik het jullie.
En dan zegt Eva: "Ja, ik weet het ook niet, ik zal het eens aan mijn man horen"! Nee,
zo had ze niet hoeven te praten. Want Adam had haar wel verteld, dat met hem het
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Verbond opgericht was, en dat zij uit zijn ribben gemaakt was, omdat zij meteen in dat
Verbond zou zijn.
Want als de HEERE, Eva apart geschapen had, buiten Adam om, dan had zij geen
verwantschap aan Adam gehad. Dan zou God met Eva ook dat Verbond hebben
moeten oprichten, en dat deed God, met eerbied gesproken, vanzelf niet! Eva was uit
Adam genomen, en was dus in hetzelfde Verbond opgenomen.
Zulke belangrijke zaken verteld een man toch tegen zijn vrouw? Dat doet toch je
vader ook? Daar praten zij toch met elkaar over?
“Is het ook dat God gezegd heeft, dat gij ook van alle bomen des hofs, niet eten zal"?
"Nou, zegt Eva, dat is kort te zeggen: wij mogen van alle boom eten, maar van deze
boom niet, en dat hoeft ook niet, want we hebben fruit genoeg, er ontbreekt ons niets".
Zo had ze hem wel af kunnen schepen, maar dat ging al niet meer, want ze had al té
lang geluisterd, de duivel had zijn verkettert preekje bij haar oorpoort gelegd, om ze
straks een doodsteek te geven, bij het nemen van de vrucht! "Wel, zegt hij, zie nou
eens. Eva, je zegt, dat je van die vrucht zal sterven, maar ik sterf er toch ook niet van?
Ik neem deze vrucht, zie maar, ik neem er nog ééntje, en die eet ik ook op, en ik wordt
er nog niet eens ziek van! Jullie worden er ook niet ziek van, je kan er ook best van
eten".
Zo heeft de satan, Eva verleid, maar het gebod, voor die boom, die was niet voor
satan, maar voor Adam er! Eva. Want de dood zat niet in die appel, maar in de
ongehoorzaamheid! !
Dus je moet het kleine niet stelen, om voor het grote bewaard te blijven, want als je
het kleine gaat stelen, dan ga je op het laatst het grote ook nemen.
Vraag 23. En waar komen grote dieven terecht?
Antwoord In de gevangenis ....! Oh!
Dat is ook erg, als je niet meer in de wereld mag leven.
En dan bekijkt Eva die boom, het is een mooie boom, een schone, fleurige boom, en
dan begint ze te begeren, dan kijkt ze de vruchten goed aan, dat is net eender, als je
iets ziet van een ander, en je denkt: "Het zou toch mooi wezen, als ik dat ook eens
had"!
En als je het eens nam dan zou je het toch hebben, want niemand ziet het, ik zou het
nu maar gauw doen, maar denk erom, dat er een God is, die je altijd .... ? ziet hoor!
Maar dan zie ik al een beweging komen, in die rechtse hand, van Eva, hé? En ik zie
die hand al verder gaan, al verder. En ze is vlakbij die vrucht, en ze neemt die mooie
rode, schone reine appel, hé? En ze trekt de hand weer naar zich toe, en zij eet ervan,
en terwijl ze ervan eet, kinderen, pakt ze er nog één, want daar komt Adam aan, en
metéén geeft ze ook Adam de verboden vrucht!
En Adam, pakt het aan, en die eet óók! EN NU IS HET GEBEURD! NU HEEFT DE
DUIVEL HET GEWONNEN! Hij heeft, die beide mensen overwonnen, en nu zijn ze
allebei, duivelskinderen geworden, dat is verschrikkelijk, hé? Maar dat heeft God ook
gezien, en Die kwam in de hof, in de wind des .... ? … daags! Maar toen kwam de
HEERE met een storm, want ze voelde in hun consciëntie, dat ze gezondigd hadden.
Dat hebben jullie ook nietwaar? Als je eens iets doet, wat uitdrukkelijk niet mag,
bijvoorbeeld het vreselijk vloeken. En als je het toch deed, kon je het dan niet voelen
in je geweten? Dan kreeg je het toch wel een beetje bang, dan zei dat hartje tegen je:
"dat heeft God ook gezien en gehoord"! En als je vandaag of morgen eens gaat

6

sterven, want de mens die vloekt, die bidt of hij naar de hel mag gaan, en als jullie
eens vloeken, bidden jullie ook of je naar de hel mag gaan.
Maar willen jullie dan zo graag naar de hel gaan??
Dus dan moeten we daar vooral niet om vragen om naar de hel te gaan, met vloeken,
ook al ben je driftig, dan mag je nog niet vloeken!
Het is de zonde tegen het ... ? Derde gebod!
Want God komt er een keer op terug, kinderen, en dan beginnen degenen die het
gedaan hebben, zich te schamen, maar het is gebeurd hé? Zie maar bij Adam en Eva!
En hoe komt dat nou weer in orde? Dat komt nooit meer in orde, als God dat niet in
orde maakt! En nou wist de duivel niet, dat God, Adam en Eva beiden uitverkoren
had, waarvan Christus hun schuld betalen zou. Daarom, als God komt, dan vraagt Hij
aan Adam: "Waar zijt gij"? De Heere wil eigenlijk zeggen: "Adam, Ik zie je niet meer
in Mijn gehoorzaamheid, Ik zie je niet meer in het beeld waarin Ik u geschapen hebt"!
"Ik zie u niet meer in het Verbond, wat Ik met u hebt opgericht. Ik zie u niet meer in
Mijn goedheid, Ik zie u niet meer in Mijn gunst, en in Mijn liefde"!
"Waar zijt ge nu"? En dan moet Adam wat zeggen, Adam is niet gelijk na het eten
van die verboden boom, op zijn knieën gevallen, en om vergeving gevraagd. Maar
Adam is weggelopen, om nooit meer terug te komen.
Maar wat zegt hij dan? "Ik hoorde U in de hof'! Nou Adam, je hebt de Heere toch wel
meer gehoord?
Als ik nou niet gestolen hebt, moet ik dan bang zijn van een politie? Nee, hé? Dat hoef
niet. Maar elke dief, die is wel bang voor de politie, want hij denkt: "Ze moesten eens
weten, wat ik misdaan hebt, dan zouden ze mij oppakken, en in de gevangenis doen"!
Maar al komen jullie 10 politie's tegen, en je bent zoet en gehoorzaam, dan geeft dat
niets, dan zegt zo'n politie: "Dag jongen"! En jij zegt: "Dag politie"!! Dan loop je die
rustig voorbij, maar als je onderweg, bij de één of de ander appelen gestolen hebt, dan
zegt je hartje en je consciëntie: "De politie weet het"!! En dan zou je zó naar de
politie kijken, dat hij er argwaan van krijgt, als je zo naar hem kijkt. En de politie zou
denken: "Maar die jongen heeft wel wat op zijn geweten, dat zal ik eens aan hem
vragen: zeg jongen kom jij eens hier, kom jij eens bij mij, wat heb jij gedaan"? En dan
sta je daar, en dan moet er antwoord gegeven worden!
Dus zo was Adam ook bang, waar die nooit bang voor geweest was, Adam vluchtte
voor hetgeen, waar hij nooit voor gevlucht zou hoeven hebben! Dat gaat hij nu wel
doen! En dan zegt de HEERE: "Waarom kruipt u zo weg in dat bos? Dat hebt u toch
nooit voor Mij gedaan? Dat heeft toch nooit gehoeven? Hoe komt het, dat je nou zo
bang bent? Toen Ik u geschapen hebt, Adam, toen was u toch niet bang? Toen hield je
toch erg veel van Mij?
En Ik toch ook van u? Wat heb je nou gedaan, wat is er nu gebeurd"?
"Of', zegt de HEERE: "Of hebt gij van die boom gegeten? Had Adam dat nu maar
rechtuit gezegd, maar dat wilde hij niet, want dat doen wij ook niet.
Als je vader of je moeder jullie wat vragen, en je denkt: "Nou, ze hebben het toch niet
goed gezien, dat er wat weg is, en ze vragen: Piet, heb jij dat gedaan? Nee, ikke niet!
En Klaas, heb jij dat dan gedaan? Nee, ik ook niet"! Wat gaat die mens dan bij zijn
zonden doen? .... ? Liegen! En liegen, dat is een vooraanliggende zonde!
Maar het was bij Adam nog erger, hij loog niet tegen een mens, maar tegen de
Allerhoogste Majesteit!
Kinderen, zo diep zijn wij gevallen, dat wij het durven besteken tegen God te liegen,
Die alwetend is en heilig is. Maar Hij is ook rechtvaardig en daarom, de zonden die

7

bedreven zijn tegen de Allerhoogste Majesteit, Welke God is, moet ook met de
zwaarste straf gestraft worden: met de tijdelijke, de eeuwige en de geestelijke dood.
Dat eist Zijn heiligheid! Maar Adam vreest, hij zegt: "Die vrouw, die Gij mij gegeven
hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten". En dat is nou heel de
zaak kinderen, met dat spreken, geeft Adam niet zijn vrouw de schuld, ja ook, maar
hij geeft God de schuld van alles, dat is wat!
Maar weet je kinderen, wat nou het grootste wonder zou zijn? Dat niet Adam, maar
wij, dat ik de grootste schuldenaar voor God zou mogen worden. Als je schuld hebt,
bij iemand kinderen, dan moet je de rekening betalen! Nou hebben wij van nature
allemaal een openstaande schuld bij God, vanwege onze diepe val in Adam.
En de HEERE had gesproken: "Ten dage als gij daarvan eet, dan zult ge de dood
sterven".
Zou de HEERE dat door de vingers kunnen zien? Nee hé. Want God is een heilig
God, Die de zonde niet kan gedogen, maar die de zondaar moet straffen!
Als we daar eens een indruk van kregen kinderen, dan zou er nog een wonder kunnen
gebeuren, niet vanwege onze indrukken, maar het mocht Gode behagen, daarin mede
te komen, opdat we als een gans verloren zondaar openbaar mochten komen, opdat we
net als Adam en Eva, onze zonden zouden erkennen, en daarmee onze straf op de
zonde zouden billijken.
De HEERE zegt ergens in Zijn Woord: "Als Mijn volk zich schuldig zal kennen, dan
zal Ik aan Mijn Verbond gedenken". En weet je, nu gaat de Heere aan Zijn Verbond
gedenken, dat Hij gemaakt heeft met Zijn Zoon, in die stille Vrederaad gesloten, van
eeuwigheid.
De HEERE had met Adam een verbond opgericht, dat was het...? werkverbond! Maar
dat was hij verbroken!! Hij had naar Eva geluisterd en niet naar God!
Wat zou je vader ervan zeggen Kees, als je moeder niet meer met je vader de zaken
van het gezin zou bepraten, maar met de buurvrouw? Dat is wel een zwak beeld, maar
dat is toch raar, hé?
En nou had Adam, God als zijn Hoofd, en Eva had Adam als haar hoofd, en ze hadden
ieder een ander hoofd gekozen, en daarmede het proefgebod overtreden, en van die
boom gegeten, en zo het verbond met God verbroken, vreselijk hé? Maar nu heeft God
gedachten des vredes gehad, maar dan wel in een ander verbond, het
Genade-Verbond. Want de HEERE spreekt in de belofte aan Adam en Eva, van de
komende Messias, de Verlosser, de Heere Jezus Christus. Die belofte, noemen we de... moe..? Ja, de Moederbelofte. Daar wordt gesproken van het Vrouwen-Zaad, Die zal
de kop van de duivel vermorzelen, met Zijn eigen Offerande.
Wat een eeuwig wonder zal het zijn kinderen, als we ook in ons persoonlijk leven
mogen delen in die Offerande van Christus, om het eigendom van Hem te mogen zijn,
wat toch de catechismus noemt: de enige Troost, beide in leven en sterven.
Kinderen, Adam en Eva juichen reeds voor de troon van God, ze zijn gewassen van
die vreselijke zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij heeft hun schuld
betaald! Rust niet eerder, totdat je ook mag weten, het eigendom te zijn van Die
getrouwe Zaligmaker, Die getuigt:
"LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN EN VERHINDERT HEN NIET, WANT
DEKZULKEN IS HET KONINKRIJK DER HEMELEN"!!
Amen.

