
WANDELEN MET 
GOD

ALS…HENOCH



GENESIS 5:21-24

21 ¶  Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.

22  En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach
verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en 
dochters.

23  Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.

24  Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God 
nam hem weg.



HEBREEËN 11:5,6

5  Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de 
dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem 
weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het 
getuigenis dat hij God behaagde.

6  Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want 
wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont 
wie Hem zoeken.



JUDAS 14,15

14  Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, 
geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn 
tienduizenden heiligen, 15 om over allen het oordeel te vellen en 
alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun 
goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en 
voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen 
Hem gesproken hebben.



BETEKENIS VAN DE NAAM HENOCH

• Inwijden (bv. tempel)

• Inwijden in goed gedrag

•oefenen



WERELD VAN DE BIJBEL, DE WERELD VAN HENOCH

4 x ele toledoth, de geboorten, geschiedenissen van de mensheid 
in Genesis

1e 2:4

2e 6:9

3e 11:10

4e 37:2



ELE TOLEDOTH

Genesis 2:4 Genesis 6:9 Genesis 11:10 Genesis 37:2

10 geslachten
1. Adam
2. Seth
3. Enos
4. Kenan
5. Mahalaleël
6. Jered
7. Henoch
8. Metusalach
9. Lamech
10. Noach

5 geslachten
1. Sem
2. Arpachsad
3. Selah
4. Heber
5. Peleg

6 geslachten
1. Rehu
2. Seroeg
3. Nahor
4. Terah
5. Abraham
6. Isaak

5 geslachten
1. Jakob
2. Levi
3. Kehath
4. Amram
5. Mozes

Openbaring van God: 
IK BEN DIE IK BEN



WERELD VAN HENOCH

Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; en hij woonde 
in het land Nod, ten oosten van Eden.

Kaïn was een stad aan het bouwen, … - Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen… - tenten 
bewonen en vee houden…- harp en fluit kunnen bespelen…- een smid, vader van alle koper- en 
ijzerbewerkers… - geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam… - de slechtheid van de 
mens op de aarde groot was, ….



TERUG NAAR HENOCH

Wandelen met God

Amos 3: 3  Gaan er twee samen 
zonder elkaar ontmoet te 
hebben?

3  Can two walk together, 
unless they be agreed?



TO AGREE…

Jesaja 55:8  Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, 
en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 

9  Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn 
Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan 
uw gedachten.



MIJN GEDACHTEN, LEVEN AFSTEMMEN OP GOD

7  Laat de goddeloze zijn weg verlaten, 

de man van ongerechtigheid zijn gedachten. 

Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over 
hem ontfermen, 

tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.





DIT IS WEL WAT GOD VAN ONS VRAAGT

Micha 6:8  Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is 

en wat de HEERE van u vraagt: 

niets anders dan recht te doen, 

goedertierenheid lief te hebben 

en ootmoedig te wandelen met uw God.



CONCREET

• Wandelen in geloof = vertrouwen

• Je ritme afstemmen op God

• Denken, doelen, gedrag afstemmen op God

• Lukas 16:10  Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. 
En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote 
onrechtvaardig.



EN HENOCH WAS NIET MEER, WANT GOD NAM 
HEM WEG

Johannes 11:25  Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het 
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26  en 
ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft 
u dat?

1 Joh. 3:14 ¶  Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, 
omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de 
dood.


