LES 3  DE MENS REBELLEERT TEGEN GOD
GENESIS 2:15-17;3:1-24
KERN VAN DE LES
God zal degenen die Hem niet gehoorzamen straffen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Gods gebod aan Adam en Eva en de straf voor het eten van de verboden boom te herformuleren.
De leugen van de slang naar Eva te herkennen.
De keuze van Adam en Eva te beoordelen.
De oordelen op te sommen die God op Adam en Eva bracht.

Gen. 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

TOEPASSINGEN





Onthoud dat alle ongehoorzaamheid, groot of klein, zonde is.
Gehoorzaam God in alle dingen.
Weet dat de straf voor zonde dood en hel is.
Weet dat de straf voor zonde enkel kan voorkomen worden door Jezus Christus te vertrouwen als
Redder en Heer.

KAÏN KOMT IN OPSTAND TEGEN GOD
Lees Genesis 4:1-15
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VOLGENDE WEEK

1

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

MEMORIEVERS

ACHTERGROND
God schiep Adam en Eva in een toestand van gelukzaligheid. Ze hadden een juiste relatie met God en genoten
van de voordelen van vriendschap met Hem. Dit genot was rechtstreeks verbonden met hun gehoorzaamheid
aan God en Zijn Woord. Eén van de thema’s die voortdurend terugkomen in het boek Genesis is de aard van de
voortdurende relatie die de mens heeft met God en de gevolgen van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid.
De zondeval van de mens is één van de meest besproken theologische onderwerpen uit onze tijd omdat de
gevolgen zo beduidend zijn. Als het verhaal van de val een mythe is en de mens in de grond van zijn hart goed
is, dan kunnen ideeën van vooruitgang en broederlijke liefde nagestreefd worden zonder een goddelijke
tussenpersoon. Maar als het verhaal moet gelezen worden als een historisch gebeuren, dan kan Gods rol in het
welzijn van de toekomst van de mens niet ontkend worden. De nood aan genade van de mens wordt dan
meer dan duidelijk.

In Genesis 3:1 vroeg de slang op een sluwe en subtiele manier een ogenschijnlijk onschuldige vraag. Zijn vraag
suggereerde dat God misschien niet helemaal eerlijk was geweest tegen Adam en Eva, ondanks het feit dat Hij
hun toelating had gegeven om te eten van alle andere bomen in de tuin. De vraag van de slang was bedoeld
om een reactie los te krijgen waarin de heiligheid van Gods Woord in vraag werd gesteld. De tragedie kwam
toen Eva misleid werd om in te stemmen met Satans subtiele aanval op God.

Eva’s verval hoort een waarschuwing te zijn voor alle gelovigen. Ze luisterde naar Satan en antwoordde hem
door te zondigen. Had Eva de keuze om al dan niet te zondigen? Jakobus 4:7 zegt: “Verzet u tegen de duivel,
dan zal hij voor u vluchten.” Eva zocht geen raad bij haar echtgenoot, Adam, noch bij God. Ze maakte een
foute keuze gebaseerd op haar eigen overleggingen en verlangens.
1Joh.2:16 bespreekt het proces van verleiding en zonde. Eva staarde naar de boom en dit leidde naar “de
lusten van het vlees”. Eva zag dat de boom een streling was voor de ogen – “lust van de ogen”. De boom deed
haar niet denken aan de rampzalige gevolgen van de dood, maar aan de mogelijkheid om alle kennis te
bezitten. Het kijken naar de aangename boom was niet voldoende; ze verlangde ernaar om van zijn vruchten
te eten en wijs te worden. Als gevolg kwam ze tot een “hovaardig leven”, met de bijhorende rebellie tegen
God.
Toen Eva niet onmiddellijk stierf, betrok ze Adam bij haar zonde. Ze heeft mogelijk een moment gedacht dat
de slang toch gelijk had. Opgetogen door haar “ontdekking” wilde ze haar echtgenoot laten meegenieten van
deze denkbeeldige zegen en vroeg hem om er ook van te eten. Hij deed dit dan ook. Adam was blijkbaar op
dezelfde manier verleid als Eva en met hetzelfde gevolg. Adam was blijkbaar net als Eva, met weinig excuus en
grote schuld, gevallen. Toen Adam zondigde is “de dood het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal
gezondigd hebben” (Rom.5:12).
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Eenmaal de slang erin geslaagd was om de aandacht van Eva te trekken, durfde hij God en de voorwaarde die
Hij het eerste menselijk koppel had gegeven, openlijk te bekritiseren. Satan ontkende openlijk Gods belofte
van straf (Gen.3:4). Daarna verklaarde hij waarom God vooral dit verbod had gegeven (Gen.3:5). Satan zei
echter niet dat de ogen van Adam en Eva geopend zouden worden in kennis van hun verdorvenheid en rebellie.
Satan impliceerde verschillende dingen: dat de kennis van goed en kwaad God net maakte tot God; dat Adam
en Eva in staat waren om net zo volmaakt en volledig kennis van goed en kwaad te hebben als God en ze dus
als Hem konden worden; en dat God jaloers was op Zijn kennis van goed en kwaad en op Zijn unieke plaats in
het universum. De waarheid was dat Adam en Eva nooit Gods kennis konden vergaren omdat ze, om dit te
verkrijgen, zouden moeten zondigen, iets dat God nooit had gedaan en fataal zou zijn in hun
proefondervindelijke kennis van het goede.
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God had Adam en Eva verboden om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad (Gen.2:15-17). Maar
de slang – Satan – liet Eva overwegen om ongehoorzaam te zijn aan Gods Woord. De aanvalsmethode van de
slang is duidelijk: hij trachtte om de mens zo ver te krijgen dat hij God zou wantrouwen en Zijn Woord zou
overtreden.

Daarom geeft de Bijbel de vrouw nergens de schuld van de zondeval van de mensheid. Onze grappen en veel
van onze populaire literatuur verwijten Eva de val van de mensheid, maar de Bijbel geeft nergens één verwijt
aan Eva hiervoor. In plaats daarvan lezen we: “want de dood is gekomen door een mens… in Adam sterven
allen” (1Cor.15:21-22) en “door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood… door
de overtreding van één mens begon de dood te heersen, door die ene mens… zoals door de ongehoorzaamheid
van één mens alle mensen zondaars werden” (Rom.5:12,17,19).
God had beloofd dat op de dag dat Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad zouden eten, ze
voorzeker zouden sterven. Genesis 3 beschrijft de ware aard van de mens zijn geestelijke dood en de
verwoestende gevolgen van de zonde. De mens is dood omdat hij zichzelf heeft afgesneden van Degene die
leven geeft.
De eerste verandering in de toestand van de mens was de manier waarop hij zichzelf waarnam (Gen.3:7).
Adam en Eva waren eerder samen in hun naaktheid en schaamden zich hier niet om (Gen.2:25). Desondanks
zorgde hun zondeval voor persoonlijk onbehagen en, door de blootstelling van hun lichamen aan mekaar,
overviel de schaamte hen. Ze naaiden bladeren van de vijgenboom aan elkaar om zich te bedekken, een zielige
poging om hun vroegere onschuldigheid te vervangen en hun onrust te kalmeren.

Net als alle zondaars doen, verstopten Adam en Eva zich voor God. De natuurlijke neiging van het hart is niet
om God te zoeken, maar zich te verstoppen voor Hem (Rom.3:10). De zondaar zonder berouw begeeft zich op
een neerwaarts pad naar vernieling, weg van de aanwezigheid van God (2Thess.1:9). Maar God gaf zijn
zoektocht naar Adam en Eva niet op, ondanks dat ze gezondigd hadden. Dit is een grote afbeelding van Gods
zorg en compassie voor het verloren menselijke ras.
Adam en Eva weigerde om de verantwoordelijkheid voor hun zonde op te nemen. Toen God hun vroeg, “Wie
heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms de vruchten gegeten van de boom die ik je verboden had?”, gaf
Adam de schuld aan Eva omdat zij hem de vrucht had gegeven en Eva verweet de slang dat hij haar misleid had
(Gen.3:12-13). God was stil. Adam en Eva wisten dat ze volledig verantwoordelijk waren voor hetgeen ze
hadden gedaan.

Het zaad van de vrouw, de Messias (de Here Jezus), zou komen om het werk van de duivel te vernietigen.
Christus zou een genadeslag geven aan Satan (“Hij zal je kop vermorzelen”), maar Hij zou ook pijn lijden (“gij
zult het de hiel vermorzelen”). Dit zou geen fatale slag zijn; Christus zou de dood ervaren en overwinnen door
Zijn opstanding.
Genesis 3:16 beschrijft het oordeel dat over de vrouw kwam. Zij zou erg gaan lijden bij de bevalling, een van
haar grootste voorrechten. Een tweede deel van haar oordeel was dat zij een verlangen zou hebben om over
haar man te heersen. Een derde deel van haar oordeel was dat de man zou heersen over de vrouw. “En hij zal
je heerser zijn.”
Genesis 3:17-19 beschrijft het oordeel dat over de man kwam. Gods oordeel over de man richtte zich op zijn
omgeving. Het oordeel kwam niet over Adams persoonlijkheid, maar door hem, over de aardbodem
(Gen.3:17). Fysische ontbering zou een noodzakelijk onderdeel worden van het dagelijks leven door de zonden
van de mens. De vreugde van betekenisvolle arbeid werd geruild voor vermoeiende, zware arbeid. God
besloot Zijn oordeel met de herinnering dat mensen van nu af aan sterfelijk waren. Adam was geschapen uit
het stof van de aarde en hij zou tot stof wederkeren. (Genesis 19 geeft aan dat de gehele mensheid
onderworpen werd aan de lichamelijke dood).

GENESIS LES 3  DE MENS REBELLEERT TEGEN GOD

Gods oordeel
In Genesis 3:14-15 staat Gods oordeel over de slang beschreven. Vers 14 spreekt over de slang die heel zijn
leven stof zal eten, een teken van eeuwigdurende schaamte en vernedering. In vers 15 lijkt het dat Gods
aandacht niet zozeer gericht is op de slang maar naar degene die achter de hele gebeurtenis zat – Satan.
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Vervolgens kwam er een verandering in de geestelijke toestand van Adam en Eva (Gen. 3:8-10). De Heer had
voor de zondeval blijkbaar al meermaals de tuin bezocht en persoonlijk gesproken met Adam en Eva. Het
geluid van God al wandelende in de tuin deed nu echter eerder angst naar boven komen dan blijdschap.

Aldus werd de zondige mens door zijn nieuwe toestand onderworpen aan beproevingen en moeilijkheden.
Deze toestand is van generatie op generatie doorgegeven. Adams kinderen en al hun nakomelingen werden
als zondige, gevallen schepsels (geestelijk dood) geboren. Het beeld van God bleef, maar werd verdorven door
de verwoestende aanwezigheid van de zonde.
Maar vanuit de duisternis en tragedie van de zondeval van de mens werd er genade gevonden te midden van
gerechtigheid. Omdat God rechtvaardig is, moet Hij zonde oordelen. En omdat God liefde is, geeft Hij genade
aan de zondaar. Genade en rechtvaardigheid vermengden zich toen God de man en vrouw oordeelde.
Te midden van rechtvaardigheid straalde er genade naar de vrouw omdat zij “kinderen zou baren.” Door het
wonder van de geboorte kon het menselijke ras, hoe zondig het ook was, zich voortplanten. In dankbare
erkentelijkheid van Gods zegen hierin, “gaf Adam zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle
levenden was” (Gen.3:20).

Bovenal werd Gods genade gezien toen God dieren doodde en kleding maakte uit de dierenhuiden om Adams
en Eva’s ontoereikende kleding uit bladeren te vervangen (Gen.3:21). Dit verduidelijkte aan Adam en Eva, die
mogelijk getuigen waren van de dood van deze onschuldige dieren, de hoge prijs van hun schuld. Als het
begrip van slachtoffer nog niet geopenbaard was tot die tijd, was het alleszins naderhand bekend gemaakt
(Gen.4:4).
Om zonde gepast te straffen en om te voorkomen dat de mens eeuwig in zijn zondigheid moest leven, werden
Adam en Eva uit de tuin gejaagd (Gen.3:22-24). Deze daad was niet enkel geografisch, maar ook geestelijk. De
intieme vriendschap die bestond tussen mens en God in de tuin was verbroken.

Aanlokkelijk
Beduidend
Begeren
Fataal
Gelukzalig
Genade
Geografisch
Hovaardig
Impliceren
Ontbering
Vonnis

Aantrekkelijk, appetijtelijk, begeerlijk, bekoorlijk, uitnodigend, verleidelijk.
Aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, gewichtig.
Sterk verlangen, sterk wensen.
Rampzalig.
Gelukzalig of welgelukzalig duidt een hogere trap van geluk aan dan gelukkig;
eigenlijk betekent het een gelukkig lot hebbend.
Goedheid van God, een onverdiend geschenk.
Aardrijkskundig, met betrekking tot de plaats.
Hoogmoedig, trots.
Betekenen, inhouden, insluiten, omvatten.
Last, tegenspoed, ongemak.
Rechterlijke uitspraak, rechterlijke beslissing.
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MOEILIJKE WOORDEN
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Te midden van rechtvaardigheid straalde er, ondanks dat hij hard zou moeten werken om zijn gezin te
onderhouden, genade naar de man doordat God zei dat hij zou eten van het veld (Gen.3:18). Het voedsel dat
geteeld werd door de man zou zowel de man en vrouw als het leven dat voortgebracht werd door de vrouw
versterken.

BIJBELLES
INLEIDING
Beeld je eens in dat er een man was die heel goed was. Hij deed nooit iets verkeerd. Hij stal, loog, bedroog of
vloekte nooit. Toen hij klein was, gehoorzaamde hij zijn ouders. Toen hij groter werd, gehoorzaamde hij de
wet. Op een dag deed deze persoon iets verkeerd, één iets maar. En de volgende dag kwam de politie bij hem
thuis, nam hem mee, en zette hem in de gevangenis. Toen zijn tijd kwam om voor de rechter te verschijnen,
vroeg de rechter aan hem: “Wat heb jij gedaan waardoor ze je hebben meegenomen en in de gevangenis
gestopt?” De man antwoordde: “ Ik heb enkel een stuk fruit uit een boom van mijn buurman genomen en
opgegeten. Het was slechts één stuk fruit.” Hoe zou deze man voor zijn ongehoorzaamheid gestraft moeten
worden? Laten we eens gaan kijken wat er met Adam en Eva gebeurde toen zij ongehoorzaam waren aan God.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoeveel geboden gaf God aan Adam in Eden?
God gaf Adam slechts één gebod om te gehoorzamen.
 Welke waarschuwing gaf God aan Adam indien hij toch zou eten van de boom van goed en kwaad?
In Genesis 2:16-17 zei God tegen de mens: “Je mag eten van alle bomen in de tuin, alleen niet van de
boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je sterven.”
 Wat vroeg de slang aan Eva?
De slang vroeg: “God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin de vruchten mogen
eten?” [Benadruk “God heeft zeker gezegd” om de twijfel over Gods gebod en daarbij ook de goedheid
van Zijn karakter te brengen.] De slang probeerde Eva te doen twijfelen aan God.
 Wat zei de slang over God toen hij zei, “Je zult helemaal niet sterven!” (Gen.3:4)?
De slang zei dat God een leugenaar was. Maar het was de slang die loog en niet God.
 Had Eva verder mogen praten met de slang?
Neen! Eva had weg moeten gaan van de slang en hulp moeten vragen aan Adam en God.
 Wat deed Eva nadat ze naar de boom had gekeken en zag hoe goed en aanlokkelijk ze was?
Eva nam vruchten van de boom en at ervan.
 Wat gebeurde er met Adam?
Eva gaf wat vruchten aan Adam en hij at er ook van. Eva geloofde de slang en deed wat zij wilde in
plaats van God te gehoorzamen. Adam besliste om Eva te volgen en ook van de boom te eten in plaats
van God te gehoorzamen. Ze waren beide ongehoorzaam aan God en zondigden.
 Stierven Adam en Eva lichamelijk nadat zij van de verboden boom hadden gegeten?
Hun lichamen stierven niet onmiddellijk, maar begonnen stilaan te sterven. Adam en Eva stierven
geestelijk, wat betekent dat ze van God gescheiden werden op een manier die ze nog nooit eerder
meegemaakt hadden. Het was alsof een muur van zonde tussen God en hun kwam te staan. God had
zeker niet gelogen tegen hun.
 Wat deden Adam en Eva toen God in de tuin kwam om hun te ontmoeten? Waarom deden ze dat?
Toen Adam en Eva God hoorden aankomen, verstopten ze zich. Nadat ze van de boom hadden
gegeten, werden ze beiden beschaamd om hun naaktheid. Daarom waren ze bang voor God. God was
natuurlijk nog nooit gemeen geweest tegen hun en had nog nooit iets gedaan waardoor ze Hem
moesten vrezen. Maar ze waren ongehoorzaam geweest aan Hem en door de zonde die zij hadden
gedaan werden ze bang om God te ontmoeten. Dit is wat zonde veroorzaakt aan de relatie die een
persoon heeft met God: het scheidt hem van God – zoals een muur.
 Aan wie gaven Adam en Eva de schuld voor hun zonde?
In Genesis 3:12 gaf Adam de schuld aan Eva en God, die hem de vrouw had gegeven. In het volgende
vers gaf Eva de schuld aan de slang. Geen van beide zei: “Ik heb gezondigd, het is mijn fout.”
 Welk vonnis sprak God uit over Adam en Eva?
Nadat God de slang had vervloekt, zei Hij drie dingen tegen Eva:
1. Ze zou veel pijn hebben bij het krijgen van een baby.
2. Ze zou haar man begeren.
3. Haar man zou over haar heersen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 2:15-17; 3:1-24

God zei tegen Adam:
1. Dat de aardbodem door hem vervloekt zou zijn en doornen en distels in de grond
zouden groeien en de goede planten zouden verhinderen.
2. Dat Adam hard zou moeten werken (“in het zweet van zijn gezicht”) om voedsel te
kweken om op te eten.
Dit was heel anders dan in de tuin van Eden!
God zei ook tegen Adam dat hij net als hij uit het stof van de aarde gekomen was, zou heengaan.
Adam zou uiteindelijk lichamelijk sterven. Dus Adam en Eva stierven niet alleen geestelijk, gescheiden
van God, maar ze gingen ook lichamelijk sterven.
SAMENVATTING
Toen God Adam en Eva in de tuin van Eden plaatste, gaf Hij hun het verbod om te eten van de boom van kennis
van goed en kwaad. Als ze dat deden, zouden ze zeker sterven.

Toen Adam en Eva van de vrucht hadden gegeten, stierven hun lichamen niet onmiddellijk, maar hun geest
wel. Hun relatie met God was gebroken. Ze hadden gezondigd. Later op de dag kwam God naar Adam en Eva,
maar zij verstopten zich omdat ze zich schaamden voor hun naaktheid. Toen God hun vond, gaf Adam de
schuld aan Eva voor zijn zonde van het eten van de verboden vrucht en verweet hij God voor het geven van Eva
aan hem. Eva gaf de schuld aan de slang. Geen van beiden gaf toe dat hij of zij had gezondigd.
Door hun zonde oordeelde en strafte God hen. Eva zou pijn hebben bij het krijgen van een baby en er zouden
moeilijkheden komen tussen man en vrouw in het huwelijk. De aardbodem werd vervloekt door God zodat
Adam ze met moeite zou kunnen bewerken. En zowel Adam als Eva en hun nakomelingen zouden op een dag
lichamelijk sterven. Toen verplichtte God Adam en Eva om de tuin van Eden te verlaten en plaatste engelen
om te voorkomen dat er nog iemand terug in de tuin kon gaan.

GENESIS LES 3  DE MENS REBELLEERT TEGEN GOD

Niet één van Gods geboden mag overtreden worden. Ongehoorzaamheid aan God is zonde! Toen Adam en
Eva van de verboden boom aten, gehoorzaamden ze God niet maar in plaats daarvan deden ze wat ze zelf
wilden. Enkel God weet wat het beste is. Hij heeft ons laten weten wat Hij van ons verlangt. Zijn geboden zijn
geen optie. We moeten ze doen. Ze zijn allemaal goed en juist.
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Op een dag sprak de slang met Eva en vroeg haar over Gods verbod om het eten van de verboden vrucht. Hij
probeerde haar zover te krijgen dat ze de woorden, die God tot haar en Adam had gesproken, in vraag zou
stellen. Hij loog zelfs door te zeggen dat ze zeker niet zouden sterven na het eten van de vrucht en dat God
hun niet de waarheid had verteld. Eva ging niet weg van de slang toen hij zo over God sprak. Integendeel, ze
bleef staan en keek naar de vrucht van de boom en zag dat het aangenaam was om ernaar te kijken. Ze
besloot niet enkel om er van te eten, maar ook om Adam ervan te laten eten en hij at er ook van.

CRÈCHELES
Maar op een dag werd alles anders. Eva liep alleen in de tuin. Toen kwam ze dicht bij die ene boom, waar ze
niet van eten mocht. Opeens hoorde ze iemand praten. Wie was dat? Het was Adam niet. En het was God ook
niet. Eva bleef nieuwsgierig staan. Toen zag ze een slang. Die keek haar aan met zijn schitterende oogjes en zei:
“luister eens…is dat waar, dat je van geen enkele boom eten mag? Heeft God je dat gezegd?” Eva zei : “nee
hoor, wij mogen van alle bomen eten, maar alleen van deze boom niet. Want dan gaan we dood. Dat heeft God
gezegd.” Toen keek de slang heel slim. Hij fluisterde: “wel nee, je gaat niet dood! Dat zegt God wel, maar dat is
niet waar. Als je van die boom eet , word je nog veel gelukkiger. Dan word je net zo wijs en zo machtig als God
zelf; geloof mij maar , hoor! Ik weet het veel beter dan de Here. Eet er maar gerust van . Het mag best.”
Eva keek naar de vruchten. Ze blonken zo mooi in de zon. Ze zouden wel heel lekker zijn! En toen deed ze het.
Ze plukte van die vruchten en ging ervan eten. En ze gaf Adam er ook van en die ging er ook van eten. God had
het hun zo verboden en ze deden het toch. Dat was een grote zonde. En meteen wisten ze al , dat de slang
gelogen had. Ze voelden het! Want ze waren ineens helemaal niet blij meer. Ze werden verdrietig en bang. En
ze schaamden zich zo. Want ze zagen dat ze naakt waren. Daar hadden ze nog nooit aan gedacht. Maar nu
ze altijd zo blij had gemaakt. Maar nu schrokken ze erg van die stem en liepen hard weg. Ze verstopten zich
voor God tussen de struiken. En ze hoopten maar, dat Hij ze niet vinden kon. Maar God vond ze wel!
Hij riep Adam en zei: “waar ben je? Kom eens hier!” Ja toen moesten ze wel komen. God zag ze toch wel. Bang
kwamen ze tevoorschijn. Ze durfden God niet aan te kijken. God vroeg: “heb je van die boom gegeten?” Dat
klonk heel boos en ook heel verdrietig. Adam zei: “ja Here, maar Eva heeft er mij van gegeven.” En Eva
fluisterde: “ja Here, maar de slang heeft gezegd, dat ik er maar van eten moest.” O, wat was God toen vreselijk
boos op die slang! Of eigenlijk, nog meer op iemand anders. Op de gemene vijand, die de slang die woorden
had ingefluisterd. Die had het eigenlijk gedaan. De satan, zo heette die nare vijand. Die was jaloers op God en
wilde zijn mooie werk bederven. En dat was hem nu gelukt. Want nu Adam en Eva ongehoorzaam geworden
waren, konden ze niet meer zo dicht bij God blijven. Nu moesten ze weg uit het mooie paradijs.

goed zou worden. Hij zei dat Eva kinderen zou krijgen. En eens zou er een kindje geboren worden, dat sterker
zou zijn dan de satan. Die zou de satan straffen en zorgen, dat hij geen kwaad meer kon doen. Wie zou dat
kindje zijn? De Here Jezus. Als Die gekomen was, zou God niet meer boos zijn op de mensen. Dan mochten ze
weer dicht bij Hem wonen, ergens waar het nog heerlijker was dan in het paradijs. In de hemel!
Ja, God had zijn kinderen toch nog lief. Hij zorgde goed voor ze. Hij maakte kleren van dierenvellen voor Adam
en Eva en trok ze die zelf aan. Dan hadden ze het in de nacht niet zo koud. Maar toen stuurde Hij ze weg uit het
paradijs. En ze konden niet terugkomen. Want er een engel stond er voor om er op te passen. Arme Adam en
Eva! Het was zo vreselijk naar. Maar het was hun eigen schuld. Wat waren ze ongelukkig! Maar eens, als het
Kindje zou komen, dan zou alles weer goed worden. En als ze daaraan dachten, dan werden ze toch weer een
beetje blij.
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Maar toch had God zijn ongehoorzame kinderen nog wel lief. En Hij beloofde ze, dat het eens weer allemaal
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zagen ze het. Ze plukten grote bladeren en maakten daar schorten van. Toen hoorden ze de stem van God, die

MEMORIEVERS
Gen. 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 1).
Voor het aanleren van dit vers kun je gebruik maken van de ‘scheppingsdraaischiijf’ uit Genesis les 1. Je kunt dit
voor de les gemaakt hebben of verwerkt de introductie van het memorievers met het knutselwerkje samen
met de kinderen.

Onkruid
Neem verschillende soorten onkruid mee. Laat deze voor de les zien en vraag of de kinderen er ook een paar
kennen. Wat voor problemen geven deze? Was onkruid deel van Gods schepping? Was er onkruid in de hof van
Eden? Wanneer werd onkruid een probleem? (Het zou interessant zijn om een agrariër of tuinman de discussie
te laten leiden. Hij kan misschien iets delen over wat voor inspanning het kost om de effecten van onkruid
tussen de gewassen te overwinnen.)
Muurschildering Hof van Eden
Neem twee lange stukken papier (behangpapier). Leg dit op de vloer of op verschillende tafels. Leg stiften,
kleurpotloden of waskrijt klaar. Laat de kinderen in groepjes werken en laat ze bomen en planten tekenen om
zo de Hof van Eden te maken. Wanneer je dit voor de les doet, kun je deze schilderingen tijdens je les
gebruiken. Of eventueel tijdens de begeleidende vragen van je les.

De schuld afschuiven: handen aan twee kanten
Geef elk kind een eenvoudig uit te knippen blad met daarop een kopie van een hand met een vinger wijzend
naar een ander en een kopie van een hand met de duim wijzend naar zichzelf. Laat de kinderen dit uitknippen
en op een papieren bord plakken (of een cirkel geknipt uit karton). Bevestig een ijslolly stokje aan het bord als
handvat. Laat de kinderen op een stoel of op de vloer zitten. Lees de volgende zinnen voor en laat de kinderen
hun bordjes vasthouden zodat ze kunnen laten zien met de handen of de schuld wordt doorgeschoven (vinger
wijzend naar een ander) of dat de schuld bij hen zelf ligt (duim wijzend naar zichzelf). Je kan zelf ook
beweringen bedenken. “Jan liet me kleuren op de tafel.” “Susan plaagde me, dus heb ik haar geslagen.” “Ik heb
het speelgoed met het spelen gebroken door er te wild mee te doen.”
De boom van de kennis van goed en kwaad
Geef elk kind een blanco vel papier en vraag hen daar een grote boom op te tekenen. Laat de kinderen er dan
verschillende knopen op plakken die verschillende vruchten voorstellen. Je kan ze natuurlijk ook andere dingen
laten opplakken, zoals stickertjes of plaatjes.
Bladeren naaien
Laat de kinderen de blaadjes van het blad ‘bladeren’ uitknippen en inkleuren. Maak gaatjes in de bladeren en
rijg ze aaneen op een stuk garen of touw.
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KNUTSELWERKJES
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IJSBREKERTJES

KNUTSELACTIVITEITJES
Huisregels voor de hof van Eden
Vraag de kinderen naar regels die hen gegeven zijn in verschillende gebieden van hun leven: thuis, op school,
op de weg, in de bibliotheek, etc. Maak een lijst op het bord en plaats elke opgegeven regel onder de juiste
categorie. Vertel dat er vele regels zijn voor ons om te gehoorzamen. Benadruk dat God Adam en Eva maar één
regel gaf om te gehoorzamen. Vraag de kinderen of ze weten welke regel dat was. Wanneer ze niet bekend zijn
met deze tekst, geef dan het antwoord door Genesis 2:16-17 te lezen.
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Gehoorzamen
Geef elk kind een kopie van de bladen ‘God wil dat ik gehoorzaam’. Laat hen dit individueel, in groep of thuis
invullen.
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Verstoppertje
Speel verstoppertje door de afbeeldingen van Adam en Eva gebruiken (zie blad ‘verstoppertje). Verstop deze in
de ruimte waar je les geeft. Laat de kinderen zoeken naar Adam en Eva zoals God dat deed. Ook al zijn we nog
zo goed verstopt, weet God waar we zijn? In de vorige les waren Adam en Eva aan het genieten in de hof van
Eden. In de les van vandaag proberen ze zich te verstoppen. Waarom zouden ze dit doen? Is het mogelijk om je
voor God te verstoppen? Lees Psalm 139:7-12.
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BLADEREN
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VERSTOPPERTJE
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DE MENS REBELLEERT TEGEN GOD
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 2:15-17;3:1-24

MEMORIEVERS
Gen. 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Wie verleidde Eva om te eten van de boom van kennis van goed en
kwaad? ____________
 een giraf
 een hagedis
 een paard
 een slang
 Adam
 een boom
 Nadat Adam en Eva hadden gezondigd tegen God, ____________ .
 verstopten ze zich voor God
 vertelden ze hun zonde aan God

 Strafte God Adam en Eva omdat ze hadden gezondigd? _____________
 Liet God het nog toe dat Adam en Eva verder leefden in de tuin van Eden
na hun zonde? ____________
 Waarom was het verkeerd van Adam en Eva om van de boom van kennis
van goed en kwaad te eten? _____________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Juist of fout: Alhoewel Adam en Eva lichamelijk niet onmiddellijk
stierven, stierven ze geestelijk. ____________
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 God zei tegen Adam dat als hij van de boom van kennis van goed en
kwaad at, hij zou ____________ .
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KLEURPLAAT 1
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