
 
 

Geliefde medereizigers, 

 

De Leusense Conferentie hoopt 5 maal per jaar een –interkerkelijke- lezing te verzorgen 

voor alle christelijke gezindten. Ons doel is om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te 

ontmoeten. Over de kerkmuren heen zijn er veel mensen die elkaar in Christus 

herkennen. Het is rijk om dan samen een avond ter ere van God en tot opbouw van 

onszelf te beleggen. We zijn dankbaar dat we elkaar mogen opwekken om God en Zijn 

Woord aandachtig te bestuderen. We hopen in ontmoetingen en gesprekken met elkaar 

een (kleine) schakel te zijn in Gods Koninkrijk.  

 

Terugblik op de afgelopen lezing 

Ds. Diepenbroek sprak over ‘Christus in de eerste hoofdstukken van Genesis’. We 

begonnen met het lezen van Genesis 3 : 1 – 15.  

Sidney Greidanus  geeft in zijn boek ‘Preaching Christ from the old testament’ (‘Christus 

verkondigen vanuit het Oude Testament’) de heilsgeschiedenis in een schema weer. Van 

schepping naar de herschepping. De verbondsgeschiedenis zet wereldwijd in en loopt  

van Adam via Noach, Abraham, Izaak, Jacob en Juda naar het huis van David. De lijnen 

raken elkaar bij Jezus Christus, om zich daarna vanaf Pinksteren wereldwijd te 

verbreiden. 

 

Het volk Israël loopt in het Oude Testament telkens van God weg. Aan het kruis werd het 

slangenzaad overwonnen door het vrouwenzaad (verwijzend naar Gen. 3:15); oftewel de 

duivel werd overwonnen door Jezus Christus!  

 
Genesis 1 t/m 11 is echte geschiedenis. Het eerste woord van de bijbel is ‘bə-rê-šîṯ’, in 

het Hebreeuws ְּב שֵאר  ִׁ֖  Dat betekent: in den beginne. Ds. Diepenbroek vraagt aandacht .תי

voor de eerste letter, ּב, die van links naar rechts gelezen als het ware de blikrichting 

aangeeft. Dit is het begin, wat erna volgt is voor de mens verborgen.  

Adam is een voorafbeelding van Christus. We lezen in Romeinen 5 over Adam & Christus. 
De 1e Adam  2e Adam. Christus is echter onbegrijpelijk als de eerste Adam verdwijnt in 

de nevels van een soort oer-geschiedenis. Wanneer de eerste hoofdstukken van Genesis 

en de schepping gezien worden als ‘mythe’ raak je de werkelijkheid van de Bijbel kwijt. 

Als de historische Adam onder druk komt te staan, is er dan nog wel een zondeval? In 

een interview gaf de inmiddels overleden prof. Kuitert aan dat de waarschuwing van ds. 

Oomkes terecht was: wanneer je één steen uit de muur trekt dan gaat uiteindelijk het 

hele gebouw er aan (artikel van F.W. Kramer ‘Lege theologie van Kuitert leidt tot lege 

kerken’ in Reformatorisch Dagblad van 17-10-2011)  

 

Als je de historische Adam kwijtraakt, dan raak je uiteindelijk de trits ‘schepping – 

zondeval – verlossing’ ook kwijt. Uiteindelijk raakt dat het hele evangelie.  

Wanneer de Heere Jezus de Emmaüsgangers onderwijst grijpt Hij ook Zelf naar de 

boeken van Mozes, waaronder dus ook Genesis, om daaruit aan te tonen dat heel de 

Schift van Hem gesproken heeft en dat de Christus moest lijden.  

https://www.rd.nl/opinie/lege-theologie-van-kuitert-leidt-tot-lege-kerken-1.638838


 

Het is hierom –ook juist in de huidige tijd- van belang om elkaar op te scherpen en te 

bemoedigen en Gods Woord te blijven bestuderen. Daarom is en blijft het rijk als we  

over de kerkmuren heen verbondenheid mogen ervaren.  

Deze lezing kan hier worden teruggeluisterd. 

 

Uitnodiging volgende lezing 

 
 

Op D.V. donderdag 19 april wordt dit seizoen van de Leusense Conferentie afgesloten 

met een lezing door dr. A. Huijgen. Graag nodigen wij u uit voor deze lezing. We 

beginnen om 20.00 uur, in de Maranathakerk, Burg. van der Grondenstr. 73, 7711 HS 

Nieuwleusen. 

 

 

Lezingen volgend seizoen 

In het volgende seizoen hopen we DV weer door te gaan met het beleggen van avonden, 

georganiseerd door de Leusense Conferentie. Wij zoeken mensen die de lezingen in hun 

gemeente onder de aandacht willen brengen (d.m.v. poster-verspreiding of via het 

schrijven van een stukje in het kerkblad).  

 

 

Hartelijke groet, 

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie 

J. Visscher 

http://www.leusenseconferentie.nl/wp-content/uploads/2018/02/20180223djdiepenbroek-gebedlezingdankgebed.mp3

