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                                                            DE EERSTE WERKEN 

Over de allereerste zondaars lezen we: 

“Gen. 3:21: En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. 

Deze tekst is aan het einde niet juist! De King James Bible zegt: 

“Gen. 3:21: Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them. 

Vrij vertaald staat hier in de King James Bible dat God hen van klederen voorzag (= provided)! Er staat 

niet, zoals de Statenvertaling aangeeft, dat God hen de kleren aandeed. En daar is een goede reden 

voor. We gaan verder door aandacht te besteden aan de laatste drie woorden van de tekst in de King 

James Bible: “and clothed them). 

Hoewel dit vers niet zegt dat Adam en Eva de vellen moesten accepteren die God hen had gegeven om 

gered te worden weten we dat de zichtbare kleding die God hen aanbood symbolisch was voor de 

onzichtbare kleding van gerechtigheid die verlossing vergezelt. Over deze onzichtbare kleding 

gesproken, zei Jesaja: 

“Jesaja 61:10: Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij 

bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een 

bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. 

Vergelijk met: 

“Psalm 132:9: Dat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, en dat Uw gunstgenoten juichen. 

In het licht van dergelijke verzen is het duidelijk dat Adam en Eva de zichtbare kleding van de vellen 

moesten ontvangen die God hun aanbood als ze gekleed wilden gaan met het onzichtbare kleed van 

gerechtigheid waarmee Hij allen versiert die het evangelie geloven dat hen wordt aangeboden. 

Maar hier moet erop worden gewezen dat, toen het Genesisverslag dat God onze eerste ouders 

kleedde, dat niet betekent dat Hij hen de vellen aandeed. 

Het betekent dat Hij de vellen ter beschikking stelde om het eigenlijke werk van het aantrekken van 

de kleding voor hen mogelijk te maken. 

We weten dat dit zo is als we vergelijken hoe God hen voorzag van "vellen" met het feit hoe de Heer 

op een dag tegen sommige Heidenen zal zeggen: "gij hebt Mij gekleed": 

“Matth. 25:36: Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed;……………………………..”. 

Hij zal verder uitleggen dat ze Hem kleedden toen ze Zijn "broeders" in Israël kleedden, zie Matth. 

25:40: 

“…………………Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij 

gedaan”. 

Maar de gedachte hier is natuurlijk dat deze Heidenen die Joden "kleedden" door hen kleding te geven, 

niet door hen persoonlijk aan te kleden en dat is ook de gedachte in Genesis 3:21. 

Nu is het waar dat God Adam en Eva met geweld had kunnen kleden, zoals een moeder haar jonge 

kinderen met geweld zou kunnen aankleden door hun armen in de armsgaten van hun kleding te 

steken. Maar God dwingt nooit iemand om iets te doen, vooral niet in zaken die te maken hebben met 

eeuwige redding. Dat betekent dat meneer en mevrouw Adam hadden kunnen weigeren om de vellen, 
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waarin God voor hen had voorzien, aan te doen.  Ze hadden gemakkelijk kunnen besluiten dat de 

schorten van vijgen bladeren, die ze hadden gemaakt om hun pas ontdekte naaktheid te bedekken, 

voldoende waren. In plaats daarvan bogen ze nederig voor de wil van God en gaven toe aan Zijn 

instructies om hun eeuwige ziel te redden. 

 

Als het vreemd lijkt om iemand te vragen dierenvellen aan te trekken om gered te worden, bedenk 

dan dat God enkele onschuldige dieren moest doden om in die vellen te voorzien. Met het offeren van 

die dieren probeerde God de mensheid vanaf het begin te onderwijzen dat een onschuldig leven 

moest worden opgeofferd om te betalen voor de zonden van schuldige zondaars. We weten nu dat Hij 

het bloed van die dieren vergoot om te typeren hoe op een dag Zijn onschuldige Zoon met Zijn bloed 

voor onze zonden zou betalen. 

 

 

 

 


