
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De zondeval 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 3:9. 

 Waarom moeten we proberen te luisteren naar God en op zijn manier leven? 

 Vind je het wel eens moeilijk om God te gehoorzamen en op zijn manier te leven? 

 Wat gebeurt er als we God niet gehoorzamen? 

Wat er aan vooraf ging… 

De eerste mensen, Adam en Eva, hadden een prachtige plek om te wonen, al het eten dat ze nodig 

hadden en goed gezelschap. Maar God wilde niet dat mensen robots zouden zijn, dus gaf Hij hun een 

vrije wil. Ze konden ervoor kiezen om Hem te gehoorzamen of te niet. 

Lees nu samen Genesis 3:1-13. 

Wat er daarna gebeurde… 

Adam en Eva bedachten smoesjes voor wat ze hadden gedaan, maar ze hadden allebei gekozen om 

ongehoorzaam te zijn. Er bleef niet veel over van vriendschap met God. Ze moesten het paradijs 

verlaten. De zonde was voorgoed in de wereld gekomen. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 12 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Vrucht In Genesis staat niet wat voor soort fruit Adam en Eva aten, alleen maar dat die van een boom 

kwam en dat de mens hem niet mocht eten. 

De boom van kennis van goed en kwaad God had de mensen gevraagd om van één boom niet te 

eten. Tot dat moment wisten Adam en Eva niets van kwaad. Een slang luisde hen erin en ze twijfelden 

aan wat God zei, daarom werden ze ongehoorzaam. 

Ongehoorzaam zijn aan God Toen Adam en Eva de vrucht aten van de boom van kennis van goed 

en kwaad, waren ze ongehoorzaam aan God. Dit was de eerste ‘zonde’ en die betekende dat ze niet 

langer als vrienden met God konden omgaan als daarvoor. 

Probeer het uit 

God sprak tot Adam en Eva, maar zij luisterden niet naar zijn woorden. God spreekt tot ons op allerlei 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manieren, onder meer door de Bijbel. Wat betekent de Bijbel voor jou? 

Die vraag zou je ook aan mensen om je heen kunnen stellen. 

Maar voordat je het anderen vraagt, moet je de vraag eerst zelf beantwoorden. Je kunt een 

volwassene vragen om je te helpen, als dat nodig, maar het blijft jouw antwoord. Op die manier sta je 

niet met je mond vol tanden als iemand je vragen stelt over jouw geloof. 

Ben je er klaar voor? Vraag dan aan mensen die je kent, bijvoorbeeld je leerkracht, je ouders, je buren 

of iemand uit je kerk, wat de Bijbel voor hen betekent. Misschien is het leuk om de antwoorden op te 

nemen op op te schrijven. 

Schrijf op wat op dit moment je antwoord op de vraag is, want later in het boek ‘Ontdekkingsreis door 

de Bijbel’ wordt de vraag nog een keer gesteld. Misschien is je antwoord dan wel veranderd! 

Praten met God 

Vind je het wel eens moeilijk om niets verkeerd te doen? Vraag God om je te helpen om te leven zoals 

Hij het wil. 

 

 

 


