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Preeksamenvatting 2 februari 2014 ds. G. Treurniet Preeksamenvatting 2 februari 2014 ds. G. Treurniet Preeksamenvatting 2 februari 2014 ds. G. Treurniet Preeksamenvatting 2 februari 2014 ds. G. Treurniet     

Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
 
fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 

 
In Nederland hebben 
we veel 

verkeersborden. 
Verschillende 
soorten, 
bijvoorbeeld 
driehoekige, of 

ronde. Ze geven aan 
hoe je moet rijden, of 
wie er voorrang heeft, 
of hoe hard je mag 
rijden… Je komt ze 
vast wel eens tegen.  
En je weet vast wel 
wat ze betekenen. 
 

 

 

 

 

 

Er zijn ook gele verkeersborden: 

OmleidingsbordenOmleidingsbordenOmleidingsbordenOmleidingsborden. Die staan er vaak als de weg omgeleid wordt 
omdat er bijvoorbeeld ergens gewerkt wordt en je daar niet langs kunt. 
 
Toen Adam en Eva in het paradijs van de verboden vrucht hadden gegeten heeft God de 
weg ook omgeleid: Hij heeft een andere route gemaakt dan eerst:  
 

De oude route, leven met God in het paradijs, heeft Hij dichtgemaakt. Dat kon niet Dat kon niet Dat kon niet Dat kon niet 
meer door de zonde.meer door de zonde.meer door de zonde.meer door de zonde. 
 
Maar Hij maakte gelukkig een nieuwe route naar het leven met God:  via de Here Jezus!    

THEMA:THEMA:THEMA:THEMA:    
God, de HEER, leidt de weg naar het leven God, de HEER, leidt de weg naar het leven God, de HEER, leidt de weg naar het leven God, de HEER, leidt de weg naar het leven 

om.om.om.om.    
1.1.1.1.    Hij sluit de weg via de levensboom af,Hij sluit de weg via de levensboom af,Hij sluit de weg via de levensboom af,Hij sluit de weg via de levensboom af,    

2.2.2.2.    Hij wijst de weg via Golgotha.Hij wijst de weg via Golgotha.Hij wijst de weg via Golgotha.Hij wijst de weg via Golgotha.    
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1. Hij 1. Hij 1. Hij 1. Hij sluit de weg via de levensboom af.sluit de weg via de levensboom af.sluit de weg via de levensboom af.sluit de weg via de levensboom af.    
    

In het paradijs mochten Adam en Eva van de levensboomlevensboomlevensboomlevensboom    eten. Als 

tekentekentekenteken van Gods verbond met de mensen: eeuwig leven met Hemeeuwig leven met Hemeeuwig leven met Hemeeuwig leven met Hem.  
Maar na de zondeval wil God niet meer dat de mens van de levensboom eet. Die weg tot 
leven met God was onbegaanbaar geworden! Dat kon niet meer! Wat erg!…. 
 
 
2. Hij wijst de weg via Golgotha.2. Hij wijst de weg via Golgotha.2. Hij wijst de weg via Golgotha.2. Hij wijst de weg via Golgotha.    
 
God stuurt de mens weg uit het paradijs.  
Hij moet naar een ander gebied op aarde, en moet 
hard werken.  Hàrd werken om aan eten te komen, en 
kinderen krijgen zou ook een hele klus zijn. 
 

Gelukkig gaf de Here God wel een nieuwe wegeen nieuwe wegeen nieuwe wegeen nieuwe weg, een 

omleidingsroute, om toch te kunnen leven met om toch te kunnen leven met om toch te kunnen leven met om toch te kunnen leven met 
GodGodGodGod:  
 

Hij leidde de weg om via de via de via de via de 
Here JezusHere JezusHere JezusHere Jezus.  
Via díé weg kunnen we het leven 

met God weer terugkrijgen!  
 
Heb je het gehoord bij het lezen uit de bijbel?:  
de Here God heeft het Paradijs en de Levensboom 
niet vernietigd. Zo van: ‘hier wil Ik niks meer mee te 
maken hebben, dit wil Ik zo snel mogelijk vergeten’. 
Hij liet de tuin bestaan en door cherubs bewaken. 

De mensen mochten erDe mensen mochten erDe mensen mochten erDe mensen mochten er niet meer in  niet meer in  niet meer in  niet meer in 
maar de tuin en de Levensboom bleven maar de tuin en de Levensboom bleven maar de tuin en de Levensboom bleven maar de tuin en de Levensboom bleven 
bestaan! bestaan! bestaan! bestaan!     
 
Bij de zondvloed is de tuin toch verdwenen, maar later, in Openbaring, lezen we weer over 

de Levensboom. Op de nieuwe aarde komt de Levensboom weer Op de nieuwe aarde komt de Levensboom weer Op de nieuwe aarde komt de Levensboom weer Op de nieuwe aarde komt de Levensboom weer 
splinternieuw terug!splinternieuw terug!splinternieuw terug!splinternieuw terug!    
 

   Zoek je de bestemming ‘leven’?  

OMLEIDING  !!: volg de Here Jezus Christus! Zeker weten 

dat je er dan komt! 
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We worden gedoopt: Met God leven kán weer!gedoopt: Met God leven kán weer!gedoopt: Met God leven kán weer!gedoopt: Met God leven kán weer! Via de omleidingsroute.  We 
moeten dan wel kopje onder gaan in het sterven van de Here Jezus. Maar we staan dan 
óók met Hem op in het nieuwe leven. 
 
En er is vandaag ook een heel klein baby’tje in de kerk! Finn van Tongeren. 

Want hij wordt vandaag gedoopt. De Here God zegt tegen hem: ‘Jij mag Mijn kind ‘Jij mag Mijn kind ‘Jij mag Mijn kind ‘Jij mag Mijn kind 
zijn!, jij mag eeuwig leven met Mij!’zijn!, jij mag eeuwig leven met Mij!’zijn!, jij mag eeuwig leven met Mij!’zijn!, jij mag eeuwig leven met Mij!’ Wat een feest!! 
 
Adam was de eerste die die omleidingsroute volgde.  
Hij wist nog niet precies hoe die route zou gaan lopen, maar hij begreep wel dat die nieuwe 
route een nieuwe weg naar een leven met God  was. Dat zie je aan de naam die hij zijn 

vrouw geeft: EVAEVAEVAEVA! Eva betekent: moeder van alle LEVENDEN. Mooi hè?! Dankzij de Here 

Jezus mogen we toch weer leven met God!! 
 

Vragen: Vragen: Vragen: Vragen:     
1. Waarom staan er soms omleidingsborden bij de weg? En welke kleur hebben die 

borden? 
_______________________________________________________________________________ 

2. In het paradijs mochten Adam en Eva eten van de LEVENSBOOM. Waar was die 
boom een teken van? 
_______________________________________________________________________________ 

3. Waarom mochten Adam en Eva na de zondeval niet meer eten van die Levensboom 
in het paradijs? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. God heeft de weg tot het leven Hem dus omgeleid. Via de Levensboom konden 
Adam en Eva (en wij) niet meer leven met Hem. Wat fijn dat God een 
omleidingsroute gaf!!! Want anders zouden we echt DOOD zijn. Hoe gaat de 
omleidingsroute? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5. Hoe noemt Adam zijn vrouw en wat betekent die naam? 
_______________________________________________________________________________ 

6. Welk teken heeft God ons gegeven van die omleidingsroute? 
_______________________________________________________________________________ 

7. Later, op de NIEUWE AARDE, zal er weer een vernieuwde Levensboomvernieuwde Levensboomvernieuwde Levensboomvernieuwde Levensboom staan.  In welk 
bijbelboek lezen we dat? (hint: we hebben het vandaag ook gelezen) 
_______________________________________________________________________________ 

8. Vandaag wordt Finn gedoopt. Finn is zijn roepnaam, de naam waarmee we hem 

noemen (roepen ☺). Wat is zijn doopnaam ? 
_______________________________________________________________________________ 

9. Finns ouders krijgen een kinderbijbel. Waarom krijgen ze die,            
denk je? Hebben jullie deze kinderbijbel ook of een andere? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:    
 
AAAA                    
BBBB                    
CCCC                    
DDDD                    
EEEE                    
FFFF                    
GGGG                    
HHHH                    
IIII                    
JJJJ                    
KKKK                    
LLLL                    
MMMM                    
NNNN                    
OOOO                    
PPPP                    
QQQQ    deze letter hoeft niet!☺ ☺ ☺ ☺ 

RRRR                    
SSSS                    
TTTT                    
UUUU                    
VVVV                    
WWWW                    
XXXX                    
IJIJIJIJ                    
ZZZZ                    
 

    
    
    
    
    
    
    
    
Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!    
Een hele fijne zondag!!Een hele fijne zondag!!Een hele fijne zondag!!Een hele fijne zondag!!    


