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Woord vooraf 

Wanneer we onze kinderen Gods Woord willen onderwijzen is het belangrijk 

dat we hun helpen om in te zien dat dit een levend woord.  Het enkel maar 

voorlezen van verhalen doet de Bijbel niet onderscheiden van alle andere 

boeken.  Het wordt dan al gauw een dood boek dat ooit eens waardevol is 

geweest maar nu al lang vervlogen.  Daarom stel je best iedere keer nadat je 

iets uit de Bijbel hebt voorgelezen de vraag: ‘Wat hebben we nu geleerd?’  

Door steeds deze vraag te stellen na het Bijbelverhaal leert ieder kind dat de 

Bijbel een boek is dat zich onderscheid van andere voorleesboeken. 

Deze studie is gebaseerd op het verhaal van de zondeval, een echte 

klassieker onder de Bijbelverhalen.  Het gevaar bij deze ‘klassiekers’ is dat 

het al bekende, maar nietszeggende verhalen worden.   Daarom heb ik, bij 

wijze van oefening, na het verhaal te hebben gelezen me ook eenvoudigweg, 

in gebed, dezelfde vraag gesteld: ‘Wat heb ik nu geleerd?’.  Zo ben ik gaan 

inzien dat dit verhaal meer beschrijft dan enkel de oorzaak van de zondige 

natuur van de mens of de reden waarom werken vermoeiend is, 

zwangerschappen zwaar of slangen kruipen.  Het verhaal beschrijft in detail 

het hele proces voor de effectieve zonde en het proces erna.  Dit proces heb 

ik in deze studie uiteen gezet en getracht om het Bijbels verantwoord in 

kaart te brengen. 

Alle verschillende stappen heb ik gekenmerkt met bepaalde figuren.  Deze 

figuren helpen de kinderen om de stappen te onderscheiden en in hun 

geheugen op te slaan.  Dit laatste is erg belangrijk in je Bijbelles omdat 

kinderen enkel kunnen toepassen in hun leven wat ze begrepen en 

onthouden hebben.  Daarom is er ook een ‘stappenlijn’ aan toegevoegd die 

meegegeven kan worden aan de kinderen.  Ook werden er aparte 

stappenkaarten gemaakt van de figuren om de les te kunnen herhalen 

a.d.h.v. deze figuren. 

Aansluitend zijn er een aantal situatieschetsen bijgevoegd die de stappen in 

de zondeval vertalen naar een hedendaagse herkenbare situatie.  Deze 

situatieschetsen kunnen voorgelezen worden, maar ook gebruikt worden om 

korte toneelstukjes op te voeren.  Dit maakt het Bijbelverhaal onmiddellijk 

toepasbaar voor de kinderen. 

Deze studie kan zeker en vast nog worden verbeterd en verder uitgebreid.  

Vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn dan ook steeds welkom via het 

contactformulier op de website www.ebenhout.org . 

‘k Bid alvast dat de Heer je mag zegenen tijdens je voorbereiding en het 

geven van deze Bijbelles. 

Bart Aerts, januari 2013 
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Waar komt die  

straf vandaan? 

Tien opeenvolgende stappen vanuit de zondeval die 

leiden naar Gods straf (Genesis 2:15-17; 3:1-19)  

Kern van de les 

Gods oordeel overvalt je niet zomaar, maar is steeds een logisch gevolg van 

herkenbare voorafgaande stappen. 

Doelstellingen van de les 

Na deze les hoor je in staat te zijn om: 

 Gods gebod aan Adam en Eva en de straf voor het eten van de 

verboden boom te herformuleren. 

 De verschillende stappen die leidden tot Gods oordeel a.d.h.v. vier 

kernwoorden op te sommen. 

 Het belang van een duidelijke en juiste overtuiging van Gods Woord 

in te zien. 

 De oorzaak en oplossing van schuld te benoemen. 

 De oordelen op te sommen die God op Adam en Eva bracht. 

Memorievers 

Genesis 2:17 “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom 

van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, 

want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” 

Toepassingen 

 Ongehoorzaamheid aan Gods Woord komt altijd voort uit een niet 

volle overtuiging ervan. 

 Verdiep je in Gods Woord zodat je overtuiging je van 

ongehoorzaamheid bewaart. 

 Tracht te herkennen in welke stap van de stappenlijn je jezelf hebt 

ingenesteld zodat je God om vergeving kan vragen en kan nagaan 

waar deze stappen begonnen zijn. 

 Weet dat de uiteindelijke 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. 
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Achtergrond 

 

“God, de Heer, plaatste de mens in de tuin van Eden om die te bewerken 

en te onderhouden. Hij zei tegen de mens: ‘Je mag eten van alle bomen 

in de tuin, alleen niet van de boom die inzicht geeft in goed en kwaad. 

Wanneer je daarvan eet, zul je sterven.”  –Genesis 2:15-17 

Hoe dit verhaal verder afloopt is haast door iedereen op een of andere 

manier  gekend.  Iedereen weet dat er uiteindelijk wel van de boom gegeten 

werd en dat God dit niet goed vond.  Maar wat wilde God ons hierbij leren?  

Hierop antwoord je misschien ‘dat de mensheid zondig is geworden’.  Dit is 

natuurlijk waar maar in Paulus’ brief aan de Romeinen lezen we dat ‘alles 

wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat 

wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop 

zouden behouden’ (15:14).  Ieder woord van God is waardevol en is bedoeld 

om ons toe te rusten ‘tot elk goed werk’.   

God heeft ons bepaalde gebeurtenissen uit de geschiedenis kenbaar gemaakt 

zodat we hieruit zouden leren en onze hoop in Hem zouden behouden.  ‘Als 

we niet uit onze geschiedenis leren, zijn we gedoemd om ze opnieuw te 

beleven’ wordt wel eens gezegd en eerlijk gezegd zien we dit dagelijks steeds 

weer opnieuw gebeuren.  Hetgeen we ons dan ook moeten afvragen na het 

lezen van Bijbelgedeelten is: ‘Wat wil de Heer me hierbij leren en hoe 

verandert dit mijn leven?’  Deze vragen helpen ons niet alleen om na te 

gaan of we hetgeen we hebben gelezen ook hebben begrepen, maar laten 

ook toe dat we hierdoor verandert worden.  Een christen is niet door God 

geroepen om vervolgens te wachten op Zijn komst.  Ook al zien we uit naar 

Zijn komst, zolang we hier op aarde leven betekent dit voor ons ‘vruchtbaar 

werk’ en net op die ‘weg van volharding en vertroosting’ vinden we hetgeen 

we nodig hebben in Zijn Woord.   

 

1. Gods Woord betwijfeld (vs.1) 

 ‘God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin de 

vruchten mogen eten?’  

De mens werd geschapen als kroon op de schepping.   Lucht, zee en 

land werden gemaakt en gevuld met gewassen en dieren.  Als laatst 

koos God ervoor om een wezen, de mens, te maken naar Zijn 

gelijkenis om Zijn beeld of karakter te weerspiegelen in deze 

schepping.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat satan zich al gauw 

richt op het aanvallen van de integriteit van deze beelddragers van 

God.  Dé manier waarop hij dit aanpakte was het in twijfel trekken 

van Gods Woord.  Iedere eerste stap naar de zonde begint met 

onzekerheid over hetgeen werkelijk gezegd heeft.  Een volle 

“Heel de Schrift is door God 
ingegeven en is nuttig om daarmee 

te onderwijzen, te weerleggen, te 
verbeteren en op te voeden in de 

rechtvaardigheid, opdat de mens die 
God toebehoort, volmaakt zou zijn, 

tot elk goed werk volkomen 
toegerust.” 

 –2Timotheüs 3:16-17 

“Want het leven is voor mij  Christus 
en het sterven is voor mij winst. Maar 

blijf ik leven in het vlees, dan betekent 
dit voor mij vruchtbaar werk” 

 –Filippenzen 1:21-22 

 

“God schiep de mens als het 
evenbeeld van zichzelf. Hij schiep de 

mens: man en vrouw.”  
–Genesis 1:27 
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overtuiging van Gods Woord geeft een goede bescherming tegen de 

neiging naar zonde, maar twijfel of onzekerheid daarentegen zijn een 

uiterst geschikte voedingsbodem voor de zonde.   

We zagen eerder dat God Zijn Woord gegeven heeft zodat wij ‘de 

hoop zouden behouden’ (Rom.15:14) en dat Zijn Woord ons ‘tot elk 

goed werk volkomen’ toerust (2Tim.3:16-17).  Daarom maakt Paulus 

hiervan ook het eerste onderdeel van onze geestelijke 

wapenuitrusting: ‘doe de waarheid om als gordel’ (Ef.6:14). 

Gods Woord zou onze overtuiging moeten zijn, iets waar we rotsvast 

en zeker van zijn.  ‘Iemand die twijfelt, lijkt op de golven van de zee, 

die door de wind heen en weer worden bewogen … onzeker als hij is 

en besluiteloos in al zijn doen en laten’ (Jak.1:6-8). Dit houdt dan 

logischerwijs ook in dat je Gods Woord moet kennen.  Het leren 

kennen van Gods Woord is een eerste bescherming tegen de zonde 

en voorkomt Gods straf. 

 

2. Gods Woord aan toegevoegd (vs.2-3) 

‘We mogen van alle bomen in de tuin eten,  behalve van de boom in het 

midden van de tuin. God heeft gezegd dat we die boom zelfs niet mogen 

aanraken, want anders zouden we sterven.’ 

Het antwoord van Eva op de vraag van de slang is eigenlijk vreemd.  

Nog niet zo heel lang geleden had God aan Adam een eenvoudig en 

helder gebod gegeven (Gen.2:15-17).  Wanneer de slang dan vraagt 

naar dit gebod zien we dat Eva al een zekere onzekerheid heeft 

ontwikkeld.  Ze antwoordt terecht dat ze niet van ‘de boom in het 

midden van de tuin’ mag eten, maar voegt daarbij nog een extra 

beperking toe dat ze ‘die boom zelfs niet mogen aanraken’.  Dit 

laatste was een verbod dat niet van God kwam, maar Eva zichzelf had 

opgelegd.   

Je zou je kunnen afvragen waarom iemand, die blijkbaar moeite had 

om Gods eenvoudige gebod te houden, nog extra verboden gaat 

bedenken.  Toch zien we dat ieder mens hier wel op een of andere 

manier naar neigt.  Wanneer iemand zich persoonlijk extra verboden 

oplegt om zo zeker Gods gebod niet te overtreden is dit een wijs iets;  

Het gevaar echter groeit wanneer er op den duur geen duidelijk 

onderscheid meer wordt gemaakt tussen Gods gebod en het 

zelfopgelegde verbod.  Dit voorbeeld zien we bijvoorbeeld terug in 

Paulus’ brief aan de Galaten.  Zij hadden Christus aangenomen als 

hun Verlosser, maar waren hier bovenop de Joodse gebruiken gaan 

toevoegen. 

De riem van de waarheid 
Een van de eerste dingen die een 

soldaat deed voordat hij vertrok naar 
de strijd, was zijn losse kleding bij 

elkaar binden met een gordel of riem.  
Om goed te kunnen vechten mocht 

zijn kleding niet los hangen, maar 
moest alles goed strak zitten.  

Wanneer een soldaat een gordel om 
zijn midden deed, nam hij de strijd 

ernstig en was hij vastberaden om te 
gaan strijden. 

 
Ook wij moeten zo vastberaden zijn 
als die soldaat door een heldere en 

stevige overtuiging van de waarheid.  
Geen twijfel of mening hebben, maar 

standvastige overtuigingen.  Weten 
wat Gods Woord zegt en overtuigd 
zijn dat dit waar is.  De geestelijke 

strijd ernstig nemen en je losse 
gedachten stevig inbinden met de 

waarheid uit God Woord. 

“‘Hoewel je een Jood bent, leef je naar 
heidense gewoonten en niet naar de 

joodse gebruiken; hoe kun je dan niet-
Joden dwingen als Jood te leven?”   

–Galaten 2:14 
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Ook in ons dagelijks leven kunnen we dit terugvinden.  Sommige 

christenen houden zich aan bepaalde gezonde voedingspatronen.  

Hiermee willen ze hun lichaam als tempel van de Heilige Geest goed 

onderhouden.  Zolang ze beseffen dat ‘alles wat God geschapen’ heeft 

goed is en je ook de vrijheid hebt om ander voedsel te eten, blijft hun 

dieet een godsvruchtige daad waarmee ze God eren.  Maar wanneer 

deze christenen dit voedingspatroon gaan opdringen aan andere 

christenen of zichzelf hierdoor gaan zien als meer godsvruchtig dan 

anderen, missen we het onderscheid tussen goddelijk gebod en 

menselijk verbod.  Dit is eigenlijk een eerst stap weg van het waar 

geloof die leidt naar menselijke religie. 

God kent deze neiging van de mens en heeft daarom ook doorheen de 

Bijbel enkele scherpe vermaningen gegeven die ons hiervoor horen 

te behoeden. 

 ‘Voeg aan mijn woorden niets toe, laat er ook niets van weg. 

Kom de geboden na die ik je namens de Heer, jullie God, 

opleg.’ –Deuteronomium 4:2 

 ‘Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een 

evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u vroeger 

verkondigd hebben, hij zij vervloekt!  We hebben het al 

eerder gezegd en ik herhaal het hier: als iemand u een 

evangelie verkondigt dat afwijkt van wat u ontvangen hebt, 

hij zij vervloekt!’ –Galaten  1:8-9 

 ‘Tegen een ieder die de profetische woorden van dit boek 

hoort, zeg ik met nadruk: wie iets aan dit boek toevoegt, hem 

zal God straffen met de plagen die erin beschreven staan;  en 

wie uit dit profetische boek iets weglaat, hem zal God zijn 

recht ontnemen op de levensboom en de heilige stad, die in 

dit boek beschreven zijn.’ –Openbaring 22:18-19 

3. Gods Woord weerlegd (vs.4-5) 

‘Sterven? Je zult helemaal niet sterven!  Integendeel, God weet dat jullie 

de ogen open zullen gaan zodra je ervan eet. Dan zul je aan hem gelijk 

zijn en inzicht hebben in goed en kwaad.’ 

Al zolang dat de Heer Zijn Woord heeft gegeven aan de mensheid, 

wordt dit Woord in twijfel getrokken of ‘gecorrigeerd’.  De meest 

vreemde en waanzinnige hersenspinsels worden gebruikt om het 

eenvoudige Woord van God te weerleggen.  Denk bijvoorbeeld aan de 

evolutiegedachte waar krampachtig aan wordt vastgehouden om 

toch maar niet te moeten toegeven dat de hele schepping wijst naar 

een Schepper.  Deze evolutietheorie is een totale leugen die haaks op 

Gods Woord staat.  Maar soms wordt de waarheid subtiel gemixt met 

een leugen.  Dit is de tactiek van de slang in de tuin van Eden 

“‘ Want alles wat God heeft 
geschapen, is goed. Niets is 

verwerpelijk als het in dank wordt 
aanvaard”   

–1Timotheüs4:4 
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wanneer hij terecht zegt dat door het eten van de vrucht inzicht in 

goed en kwaad verkregen zou worden maar daarbij ook Gods 

integriteit aanvalt.  Hij belooft hun dat ze helemaal niet zouden 

sterven terwijl God dit eerder wel had gezegd.  Indien de slang de 

waarheid sprak, betekende dit dat God een leugenaar was. 

Iedere keer wij weten wat God over een bepaald iets heeft gezegd en 

wij toch anders handelen of denken bestempelen wij deze God als 

een leugenaar en trekken we zijn karakter in twijfel.   

4. Gods Woord niet gezaghebbend en doorslaggevend (vs.6a) 

De vrouw zag dat er heerlijke vruchten aan de boom hingen. Ze zagen 

er aanlokkelijk en veelbelovend uit: door ervan te eten zou je 

verstandig kunnen worden!  

Hoe wijs God ook mag zijn, de mens is bijna als een god gemaakt en 

gedraagt zich hier ook naar.  Nadat de slang Gods Woord in twijfel 

had getrokken berust Eva op haar eigen inzicht om te bepalen welke 

beslissing ze moet nemen.  Het schepsel denkt de Schepper in Zijn 

schepping te kunnen corrigeren indien nodig.  Eva had wel besef van 

Gods Woord, maar dit woord was blijkbaar niet gezaghebbend en 

doorslaggevend in haar keuzebepaling.   

Theoretisch weten wij ook allemaal dat Gods Woord het hoogste 

gezag is, maar in ons handelen getuigen we soms het omgekeerde.  

Zo weet iedereen dat het dienen van God veel belangrijker is dan het 

dienen van mensen.  Maar wat als het dienen van God jouw aanzien 

bij de mensen in je naaste omgeving aantast?  Blijf je dan standvastig 

God dienen of ervaar je op z’n minst een twijfel?  Hoe makkelijk 

berusten we ons dan op eigen wijsheid en sussen we ons geweten 

met de gedachte dat het beter is om hierin toe te geven ‘om de vrede 

te bewaren’!  Een verdorven handeling met een vroom sausje erover.  

Eigenlijk niets anders dan het stellen van iets of iemand boven het 

Woord van God.  

In de tuin van Eden was het de begeerte van Eva die stilaan boven 

Gods Woord kwamen te staan.  Deze begeerten trachtten haar te 

lokken en mee te trekken. 

 

5. Gods Woord ongehoorzaamd (vs.6b)  

Daarom plukte ze wat vruchten van de boom en at ervan; ook gaf ze 

wat aan haar man en hij at er eveneens van. 

De zonde bereikt in Eden haar climax, haar uiteindelijke doel  

ongehoorzaamheid aan God door het eten van de verboden vrucht . 

“ Wat is toch de mens dat u om hem 
geeft, wat betekent hij dat u voor hem 
zorgt? U hebt hem weinig minder dan 
een god gemaakt, hem met glorie en 

eer gekroond. ”   
–Psalm 8:5 

 

“‘ God, die niet liegt... ”   
–Titus 1:2 

 

“ ‘Wordt iemand op de proef gesteld, 
dan is het steeds zijn eigen begeerte 

die hem lokt en meetrekt.”   
–Jakobus 1:14 
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“‘ En ik zag de doden, belangrijke en 
gewone mensen, voor de troon staan. 

Er werden boeken geopend. En er 
werd een ander boek geopend, het 

boek van de levenden. De doden 
werden geoordeeld op grond van wat 
in de boeken stond opgeschreven, op 

grond van hun daden..”   
–Openbaring 20:12 

 

Ongehoorzaamheid of rebellie komt nooit uit het niets.  Steeds zijn er 

enkele stappen aan vooraf gegaan die ertoe leiden dat de stap naar 

ongehoorzaamheid kan gezet worden.  Stappen die een bepaalde 

begeerte opwekken die op haar beurt zonde voortbrengt. 

Hoewel de kiem van de zonde al ontsproten was en we kunnen 

discussiëren over het exacte begin van de zonde maakt de Bijbel toch 

een wezenlijk verschil tussen de zondige daad zelf en haar 

onzichtbare kiem.  Jezus liet  zien aan de uiterlijk vrome Farizeeën 

dat een zonde als overspel al begint met het begeerlijk kijken naar 

een ander om aan te tonen dat ook het binnenste van de mens heilig 

hoort te zijn maar totaal verdorven is.  Zij poetsten zich vanbuiten op 

met noemenswaardige daden, maar vergaten daarbij hun zondige 

hart (Spr.4:23). 

Maar als we dan verder lezen in de Bijbel zien we dat alles 

uiteindelijk draait om de daden van de mens, hetgeen hij of zij 

werkelijk gedaan heeft.  In het hart worden alle voorbereidingen 

getroffen om de uiteindelijke climax te bereiken van de zonde, het 

uiteindelijk naar buiten brengen van de zonde, de zonde laten 

geboren worden door de zondige daad.  De daad laat zien dat de 

zonde leeft. 

Daarom hamert Jakobus er ook op bij de gelovigen dat een levend 

geloof goede werken met zich moet voortbrengen.  In het hart 

worden alle voorbereidingen getroffen om God te eren zodat de 

aanbidding uiteindelijk haar climax mag bereiken in het doen van 

een godsvruchtige daad.  ‘Daarom hebben we ook maar één wens: 

doen wat hij graag wil, … Want we moeten allemaal voor de 

rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zal iedereen loon 

ontvangen voor wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan, goed of 

kwaad’ (2Kor.5:9-10).  

6. Schuld geboren (vs.7) 

Toen gingen hun de ogen open, ze ontdekten dat ze naakt waren. 

Daarom bonden ze vijgenbladeren om hun heupen. 

Een zondige mens en verantwoordelijkheid zorgen gegarandeerd voor 
problemen wanneer deze twee elkaar ontmoeten.  Dit werd al gauw 
duidelijk bij de eerste twee mensen op aarde.  Na de eerste zonde  in de 
tuin van Eden kreeg de mens te maken met iets dat voor hun tot dan 
nog ongekend was, een schuld met bijhorend schuldgevoel. 

We staan er niet vaak bij stil, maar het moet vreselijk zijn geweest toen 
de mens voor het eerst geconfronteerd werd met een knagend en 
veroordelend hart dat zich het liefst van al verstopte voor zijn 
Schepper.   Ze kenden dit nog niet, hier waren ze niet op voorbereid, 

“Want niet wie de wet alleen maar 
hoort, is rechtvaardig voor God, maar 

wie de wet ook in praktijk brengt.”   
–Romeinen 2:13 

 

“Zo is het ook met het geloof; als het 
niet tot daden komt, is het op zichzelf 

genomen dood.  Men kan 
tegenwerpen: De een heeft geloof en 

de ander stelt daden. Maar dan zeg 
ik: Bewijs mij maar eens dat iemand 
geloof kan hebben zonder daden te 

stellen! Dan zal ik uit mijn daden mijn 
geloof bewijzen.”   
–Jakobus 2:17-18 

 

“De begeerte nu waaraan wordt 
toegegeven, brengt zonde voort.”   

–Jakobus 1:15 

 

“Hun gedrag laat zien dat wat de wet 

voorschrijft in hun hart geschreven 

staat. Ook hun geweten bewijst dat 

dit waar is, omdat ze door hun 

gedachten soms beschuldigd en soms 

verdedigd worden.”   

–Romeinen 2:15 
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niemand had hun hier voor gewaarschuwd en plots begon er iets in hun 
te knagen en hun aan te klagen. 

God had blijkbaar de mens tijdens de schepping voorzien van iets waar 
ze niet op hadden gerekend, een geweten.  Hij had in Zijn wijsheid de 
mens voorzien van een veiligheid die Hem verheerlijkt en de mens 
beschermt.  Een veiligheid die de mens onbelemmerd zijn gang laat gaan 
wanneer hij in gehoorzaamheid naar God leeft, maar ook  zorgt voor een 
geestelijke kwelling wanneer hij dat niet doet en dus rebelleert tegen 
Hem.  Dit zien we ook naar voren komen bij Kaïn in Gen.4:6-7, wanneer 
God tegen hem zegt: “Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat 
betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt?”  Met 
andere woorden zegt de Heer tegen hem dat het zijn 
ongehoorzaamheid is die hem beladen heeft met een knagend en 
veroordelend geweten , hem schuldig verklaart en met schuld belaadt. 

Ongehoorzaamheid wordt altijd gevolgd door schuld.  Bij de een 
weliswaar iets sterker dan de ander, maar dat heeft eerder te maken 
met de mate waarin het geweten nog actief is. 

7. Schuld verborgen (vs.8) 

 

Bij het opsteken van de avondwind hoorden ze God, de Heer, door de 

tuin lopen en zij verborgen zich voor hem tussen de bomen. 

Verstoppertje is een spel van alle tijden.  Kinderen houden ervan om 

verstoppertje te spelen met elkaar.  Maar dit spel kent ook een 

variant die zowel bij kinderen als volwassenen gebruikt wordt.  

Wanneer op een of andere manier een bepaalde schuld wordt 

geboren is de eerste neiging vaak het verbergen van deze schuld.  Net 

als een peuter die denkt dat je hem niet meer ziet als hij zijn ogen 

dichtknijpt, denken vele mensen dat wanneer je de schuld niet meer 

aanhaalt hij vanzelf verdwijnt. 

Adam en Eva probeerden hun te verstoppen tussen de bomen, David 

probeerde gewoon verder te leven.  ‘Zand erover’ is een uitspraak die 

wel eens wordt gebruikt om schuld te verbergen.  Bij kleine kinderen 

gebeurt het wel eens dat er onderling ruzie ontstaat en er 

uiteindelijk iemand in woede uitbarst en een ander pijn doet.  

Dikwijls zie je dan dat deze persoon gewoon verder speelt of naar 

een andere kamer gaat met de hoop dat alles zo weer vanzelf in orde 

komt en de schuld verdwijnt.  Maar ook bij volwassenen is dit gedrag 

niet onbekend.  Na een ongeval gebeuren er bijvoorbeeld geregeld 

vluchtmisdrijven.   

Eenmaal een schuld wordt geboren kan deze niet zomaar verstopt 

worden. 

 

“‘  Ik, de Heer, ben geduldig en 
liefdevol. Ik vergeef zonden en 

misdaden. Toch laat ik niets 
ongestraft.”   

–Numeri 14:18a 

“Waarom ben je kwaad?” vroeg de 

Heer. “Waarom is je gezicht 

vertrokken? Als je goed handelt, kun 

je mij recht in de ogen kijken. Maar 

als je dat niet doet, ligt de zonde als 

een roofdier voor de deur. Het kwaad 

zal je voortdurend bedreigen, maar jij 

moet het de baas zien te worden.”   

–Genesis 4:6-7 
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8. Schuld achtervolgt (vs.9) 

God, de Heer, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 

‘You can run, but you can’t hide’ is een Engels spreekwoord dat 

gebruikt wordt om aan te geven dat iets of iemand je altijd bij zal 

blijven.  Zo laat God een schuld ook niet zomaar opgaan in het niets.  

Ieder mens heeft een geweten dat hem eraan zal blijven herinneren.   

In de tuin van Eden was het God zelf die op zoek ging naar Adam en 

Eva, bij David gebruikte Hij zijn geweten om hem te achtervolgen.  

Mensen bedenken de meest complexe oplossingen om van hun 

schuld af te raken gaande van het eenvoudigweg te verzwijgen tot 

het kiezen voor de dood.  Toch kan zelfs deze laatste rigoureuze daad 

het achtervolgen van de schuld niet stoppen.  ‘Ieder van ons moet 

dus tegenover God verantwoording afleggen over zichzelf’ 

(Rom.14:12).   

9. Schuld verschoven (vs.11-13) 

 ‘Toen ik u in de tuin hoorde,’ antwoordde de man, ‘werd ik bang, 

omdat ik naakt ben. Daarom heb ik me verborgen.’  ‘Wie heeft je 

verteld dat je naakt bent?’ vroeg hij. ‘Heb je soms de vruchten gegeten 

van de boom die ik je verboden had?’‘Heb je soms de vruchten gegeten 

van de boom die ik je verboden had?’  ‘De vrouw die u mij gegeven 

hebt,’ antwoordde de man, ‘die heeft mij van die vruchten laten eten.’ 

 Toen vroeg God, de Heer, aan de vrouw: ‘Waarom heb je dat gedaan?’ 

‘De slang heeft me bedrogen,’ antwoordde ze, ‘daarom heb ik ervan 

gegeten.’ 

De ‘slachtofferrol’ is een geliefkoosde rol als het gaat om rekenschap 

afleggen.  God vraagt aan Adam waarom hij zich verstopt en 

onmiddellijk stelt Adam zich op als slachtoffer van twee 

‘misdadigers’.  God had hem een vrouw gegeven en die vrouw heef 

hem verleid.  Hij had er niet voor gekozen om die vrouw te hebben 

en hij kon er toch niet aan doen dat die vrouw hem verleidde!  Eva op 

haar beurt schuift de schuld weer door naar de slang.   

Iets wat een zondige mens dikwijls kenmerkt is dat hij zichzelf beter 

waant dan de rest.  ‘De wereld is slecht’ hoor je vaak, maar weinigen 

rekenen zichzelf bij deze slechte wereld.  Mensen kunnen ook 

genadeloos zijn wanneer een bepaalde zonde van iemand aan het 

licht komt, terwijl ze zelf tal van andere ‘nog verborgen’ zonden 

hebben.  Een eerste iets wat een misdadiger zoekt wanneer hij voor 

de rechtbank moet komen zijn ‘verzachtende omstandigheden’ of een 

andere ‘zondebok’.  

 

 

“‘  Eerst verzweeg ik mijn zonden,  
ik bezweek eronder, ik kon de hele 
dag wel schreeuwen. Heer, dag en 

nacht zette u mij onder druk, ik voelde 
me lusteloos als in de hitte van de 

zomer.”   
–Psalm 32:3-4 

 

“Want alleen wie zondigt, zal sterven 
… Wie rechtvaardig is, wordt daarvoor 

beloond, maar wie onrecht doet, 
wordt gestraft.”   
–Ezechiël 18:20 
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10. Schuld bestraft (vs. 14-19) 

Toen zei God, de Heer, tegen de slang: ‘Omdat je dit gedaan hebt, zul je 

vervloekt zijn: alle dieren zullen je schuwen, de tamme en de wilde. Op 

je buik zul je kruipen, stof zul je eten, je leven lang. Vijandschap zal er 

zijn tussen jou en de vrouw, tussen al jullie nakomelingen: zij zullen 

jouw kop vertrappen, jij zult hen in de hiel bijten.’  Tegen de vrouw zei 

hij: ‘Zwaar zal ik je zwangerschap maken, met pijn breng je kinderen 

ter wereld. Verlangen zul je naar je man, hij zal je heerser zijn.’ Tegen 

de man zei hij: ‘Naar je vrouw heb je geluisterd, gegeten heb je van de 

boom die ik je verboden had. Daarom zal de grond vervloekt zijn: 

zwoegen moet je om ervan te kunnen eten, je leven lang.  Dorens en 

distels zullen op je akker groeien, wilde planten zul je eten.  Je zult je in 

het zweet moeten werken voor je dagelijks brood tot je terugkeert in de 

aarde, want daaruit ben je genomen; uit stof ben je gemaakt en stof zul 

je weer worden.’  

Bij zonde hoort straf!  Het creatief en inventief we ook met onze 

schuld kunnen omgaan, het principe is eenvoudig, helder en 

onomstootbaar: God zal eenieders schuld vergelden.  ‘Als de zonde 

volgroeid is, baart ze de dood’ (Jak.1:13). 

De straf die de mens kreeg in de tuin is zovele generaties later nog 

steeds aanwezig.  Mensen sterven, werken is vermoeiend, mannen en 

vrouwen hebben moeite om in vrede met elkaar te leven en 

zwangerschappen zijn zwaar.  Hoewel zonde aanvankelijk smaakt als 

een zoete vrucht zijn de gevolgen uiteindelijk bitter.  Vaak straft God 

al onmiddellijk  en soms bewaart Hij Zijn oordeel voor later.   

 

Samenvatting 

Het verhaal van de zondeval in de tuin van Eden leert ons meer dan enkel de 

oorzaak van de zondige natuur van de mens.  In het verhaal zien we ook 

welk proces de zonde voorafgaat en achtervolgt.  Alle zonden beginnen met 

een onzekerheid over Gods Woord.  Dit kan onwetendheid zijn, maar ook 

twijfel of minachting.  Een niet volle overtuiging van Gods Woord in een 

bepaald gebied leidt onomstotelijk tot ongehoorzaamheid aan Zijn Woord.  

Dat geeft ook aan hoe belangrijk het is om Gods Woord te doorgronden en 

Gods Geest te vragen om de nodige overtuiging.  Eenmaal de zonde haar 

climax heeft bereikt is het afdalen in het dal van de schuld.  De schuld wordt 

geboren en is niet meer te ontkomen.  Hoezeer we ook proberen om de 

schuld te verbergen of af te schuiven, ze blijft achtervolgen tot aan Gods 

oordeel.  God laat zonde nooit ongestraft!  Ofwel leidt Hij de gevolgen van de 

zonde naar een onmiddellijk oordeel, ofwel houdt Hij Zijn toorn in tot op de 

dag van het oordeel.  Straf zal er sowieso volgen. 

“‘ Omdat zij zich niet verwaardigen 
God te erkennen, geeft hij hen prijs 
aan hun verwerpelijke ideeën en zo 

doen ze alles wat niet mag.  … Zij 
weten hoe Gods oordeel luidt: 

Mensen die zulke dingen doen, 
verdienen de dood. Toch gaan zij 

ermee door, en wat nog erger is, ze 
hebben plezier in gelijke praktijken 

van anderen.”   
–Romeinen 1:28-32 
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Deze stappen die beschreven staan in Genesis 3 leren ons enerzijds hoe 

heilig Gods Woord is en hoe ernstig onze ongehoorzaamheid hieraan.  

Anderzijds leren ze ons ook dat we voortdurend opmerkzaam moeten zijn 

en na kunnen gaan of we mogelijk in een van de stappen zijn beland.  Alle 

negen stappen voor Gods oordeel geven de gelegenheid om berouw te 

hebben en vergeving te vragen aan God.  Enkel het geloof in het 

plaatsvervangend offer van Jezus Christus aan het kruis is genoegzaam om 

alle schuld weg te nemen.  Enkel een wedergeboren hart is in staat om met 

volle overtuiging Zijn Woord te gehoorzamen.  
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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.” Het lijkt alsof deze man niets 

ergs gedaan heeft.  In de Bijbel vinden we een gelijkaardig verhaal van 

Adam en Eva. Laten we eens gaan kijken wat er met Adam en Eva 

gebeurde toen zij ongehoorzaam waren aan God. 

 Bijbeltijd 

Lees Genesis 2:15-17; 3:1-19 

 Vraagtijd 

Vraagstellingen helpen je om na te gaan wat de kinderen hebben 

begrepen uit de les.  Met behulp van vraagstellingen kan je de kinderen 

hun gedachten ook prikkelen en nieuwsgierig maken.  Stel daarom voor, 

tijdens, maar vooral ook na de Bijbeltijd gerichte vragen.   

Hieronder enkele voorbeeldvragen. 

o Hoeveel geboden gaf God aan Adam in Eden? 

o Welke waarschuwing gaf God aan Adam indien hij toch zou eten 

van de boom van goed en kwaad?  

o Wat is zonde eigenlijk? 

o Adam zondigde uiteindelijk.  Waarom deed hij dat? 

o Wat gebeurde er met Adam en Eva nadat ze hadden gezondigd? 

o Hoe strafte God de slang, Eva en Adam? 

o … 

Door het stellen van deze vragen overloop je eigenlijk het hele verhaal in 

je eigen woorden en verwerken de kinderen de les voor een tweede keer. 

 Lestijd 

Na door middel van vraagstellingen de les volledig te hebben 

doorlopen ben je zeker dat de kinderen een goed algemeen beeld 

hebben van het verhaal.  Nu kan je hun vragen wat dit verhaal hun 

leert.  Geef hun hierbij even de tijd om hierover na te denken en 
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elkaar aan te vullen.  Probeer hun dan te prikkelen door de vier 

kernwoorden van de les op te schrijven: 

O N Z E K E R H E I D    Z O N D E    S C H U L D    S T R A F  

Eventueel geef je hun nu elk het stappenplan zodat ze het visueel 

kunnen volgen.  Overloop de verschillende grote stappen en lees 

daarbij telkens het bijbehorende Bijbelvers.   Afhankelijk van het 

niveau van de groep kan je je beperken tot de vier grote stappen of 

deze verder verfijnen in tien kleine stappen.  Hiermee overloop je het 

verhaal met de kinderen voor de derde keer. 

 Reali-tijd 

Kinderen begrijpen en onthouden veel makkelijker als ze zich op een 

of andere manier kunnen vereenzelvigen met de leerstof.  Omdat een 

van de hoofddoelen van je les het zien veranderen van de levens van 

de kinderen is, moet er dus zeker en vast tijd worden vrijgemaakt om 

de toepassing van het verhaal te bespreken.  Gebruik hiervoor een of 

meerdere van de bijgevoegde situatieschetsen.  Je kan deze 

bijvoorbeeld introduceren met de vraag: “Wie zou nooit hebben 

gedaan  wat Adam en Eva deden in de tuin?”  Begin daarna met een 

situatieschets en tracht aan te tonen hoe gelijkaardig de stappen zijn 

die doorlopen worden.  De kinderen zullen zich al gauw 

vereenzelvigen met Adam en Eva.  Hiermee krijgt het Bijbelverhaal 

handen en voeten in het leven van de kinderen en heb je eigenlijk op 

een eigentijdse manier het verhaal voor een vierde keer overlopen. 

 Activi-tijd 

 

Knip de bijgevoegde stappenkaarten uit en verstop ze op 

verschillende plaatsen in het lokaal.  Laat de kinderen ze een voor 

een gaan zoeken.  Eenmaal de tien kaarten zijn gevonden moeten ze 

deze op volgorde leggen en hardop zeggen wat de figuur betekend.  

Hierbij overlopen de kinderen voor een vijfde maal het Bijbelverhaal. 

 

Mocht je een grote groep hebben kan je de stappenkaarten eventueel 

tweemaal afdrukken in verschillende kleuren en de groep verdelen 

in de desbetreffende kleuren.  Hiermee kan de zoektocht omgevormd 

worden in een wedstrijd waarbij de groep die het eerst haar kaarten 

in de juiste kleur en volgorde heeft gelegd wint. 

 

 Besluit 

Gods oordeel komt nooit onverwachts maar is steeds een logisch 

gevolg van voorafgaande stappen.  Deze stappen zien we duidelijk 

terug bij Adam en Eva in de tuin van Eden, maar zijn evenzeer 

gekend door ons.  We hebben allemaal gebieden in ons leven waar 

we niet helemaal overtuigd zijn van Gods wil of situaties waarin 
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andere dingen of personen Gods Woord neigen te overheersen.  

Eender welke stap die we nemen richting Gods oordeel kunnen 

stoppen.  Steeds kunnen we berouw en inkeer tonen aan God en om 

vergeving vragen.  Dankzij het werk van Jezus hier op aarde kan God 

onze zonden vergeven en kunnen we verlost worden van de straf die 

ons sowieso te wachten stond.  De allerbeste bescherming die wij, 

met Gods hulp door Zijn Geest, kunnen aandoen is een goede en 

juiste kennis van Zijn Woord en een vertrouwen op het werk van 

Jezus. 

  



 

 

Op weg naar Gods oordeel –stappenlijn 
Tien opeenvolgende stappen vanuit de zondeval die leiden naar Gods straf (Genesis 2:15 -17; 3:1-24) 

God, de Heer, plaatste de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te onderhouden.  Hij zei tegen de mens: ‘Je mag eten van alle bomen in de tuin,  alleen niet 
van de boom die inzicht geeft in goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je sterven.’ 

Genesis 2:15-17 
 

 ‘God heeft 
zeker gezegd 
dat jullie van 
geen enkele 
boom in de 

tuin de 
vruchten 

mogen eten?’ 
 

‘We mogen van 
alle bomen in de 

tuin eten, behalve 
van de boom in 
het midden van 

de tuin. God heeft 
gezegd dat we die 

boom zelfs niet 
mogen aanraken, 

want anders 
zouden we 

sterven.’ 
 

‘Sterven? Je zult 
helemaal niet 

sterven!  Integendeel, 
God weet dat jullie de 

ogen open zullen 
gaan zodra je ervan 
eet. Dan zul je aan 
hem gelijk zijn en 
inzicht hebben in 
goed en kwaad.’ 

 

De vrouw zag dat 
er heerlijke 

vruchten aan de 
boom hingen. Ze 

zagen er 
aanlokkelijk en 

veelbelovend uit: 
door ervan te 

eten zou je 
verstandig 

kunnen worden! 
 

Daarom plukte ze 
wat vruchten van 

de boom en at 
ervan; ook gaf ze 
wat aan haar man 

en hij at er 
eveneens van. 

 

Toen gingen 
hun de ogen 

open, ze 
ontdekten dat 

ze naakt waren. 
Daarom 

bonden ze 
vijgenbladeren 

om hun 
heupen. 

 

Bij het 
opsteken van 

de 
avondwind 
hoorden ze 

God, de Heer, 
door de tuin 
lopen en zij 
verborgen 
zich voor 

hem tussen 
de bomen. 

 

God, de Heer, 
riep de mens: 
‘Waar ben je?’ 

 

‘Toen ik u in de tuin 
hoorde,’ antwoordde 

de man, ‘werd ik 
bang, …’‘Heb je soms 
de vruchten gegeten 
van de boom die ik je 
verboden had?’  ‘De 

vrouw die u mij 
gegeven hebt,’ 

antwoordde de man, 
‘die heeft mij van die 
vruchten laten eten.’ 
 Toen vroeg God, de 
Heer, aan de vrouw: 
‘Waarom heb je dat 
gedaan?’ ‘De slang 

heeft me bedrogen,’ 
antwoordde ze, 

‘daarom heb ik ervan 
gegeten.’ 

 

Toen zei God, de Heer, 
tegen de slang: 

‘Omdat je dit gedaan 
hebt, zul je vervloekt 

zijn: …  Tegen de 
vrouw zei hij: ‘Zwaar 

zal ik je zwangerschap 
maken, met pijn breng 

je kinderen ter 
wereld. Verlangen zul 
je naar je man, hij zal 
je heerser zijn.’ Tegen 
de man zei hij: ‘Naar 

je vrouw heb je 
geluisterd, gegeten 
heb je van de boom 

die ik je verboden had. 
Daarom zal de grond 

vervloekt zijn… uit 
stof ben je gemaakt en 

stof zul je weer 
worden.’ 

 

Genesis 3 vs.1 vs.2-3 vs.4-5 vs.6a vs.6b vs.7 vs.8 vs.9 vs.11-13 vs.14-19 
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Op weg  naar Gods oordeel –stappenkaarten 
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Situatieschets 1 – Verantwoordelijkheid  

Herbert en Dana liggen ’s avonds lekker op de sofa naar een 

film te kijken.  Herbert zijn hongergevoel lijkt mee te willen 

kijken.  Hij wandelt naar de keuken en maakt gauw een 

boterham met kaas om zijn hongergevoel wat te stillen. 

 

1. Gods Woord betwijfeld 

Herbert wilt de film verder volgen maar al hetgeen hij nodig had om de 

boterham te smeren ligt nog op de kast.  Hij stelt zich de vraag ‘Heeft God 

gezegd dat ik altijd alles moet opruimen?’ 

2. Gods Woord aan toegevoegd 

‘God is een God van orde die het altijd en overal netjes wilt hebben’, zegt 

zijn geweten. 

3. Gods Woord weerlegd 

Hij weet dat als hij de kaas nu niet opruimt  ze zal gaan smelten en niet 

meer gebruikt kan worden.  De Heer heeft hem dit eten gegeven om er 

wijs mee om te gaan, maar als hij niet gauw terug op de sofa zit, mist hij 

misschien het beste gedeelte van de film. 

4. Gods Woord niet gezaghebbend 

Zo’n goede film als vandaag mag je gewoonweg niet missen, dat zal God 

wel begrijpen. 

5. Gods Woord ongehoorzaamd 

Hij neemt zijn boterham met kaas en laat alles achter in de keuken om de 

film verder te volgen. 

6. Schuld geboren 

Hij weet dat de kaas best in de koelkast wordt geplaatst en dat hij 

zichzelf eigenlijk slaaf maakt van zijn kijklust. 

7. Schuld verborgen 

Om zijn geweten wat te sussen doet hij de keukendeur dicht zodat hij op 

z’n minst de kaas niet meer ziet liggen. 

8. Schuld achtervolgt 

Dana, die even later ook even naar de keuken moest, ziet de kaas liggen 

en vraagt waarom Herbert deze niet heeft opgeruimd. 

9. Schuld verschoven 

Vanuit zijn sofa snauwt Herbert ‘alsof jij altijd alles mooi opruimt!’ 

10. Schuld bestraft 

De Heer laat zijn geweten niet los en Herbert gaat na een tijdje toch terug 

naar de keuken om alles op te ruimen.  De kaas is intussen al voor een 

stuk gesmolten en eigenlijk niet meer zo lekker om te eten.  Hij gooit de 

kaas dus maar in de vuilbak.  Even later zet hij zich terug op de sofa om 

de film verder te kijken, maar hij is nog net op tijd om de laatste 

lettertjes te lezen, ‘einde’.  Nu weet hij niet hoe de film is geëindigd en 

heeft hij ’s anderendaags geen kaas meer.  
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Situatieschets 2 – Ruzie 

Pascal en Laura hebben ruzie.  Steeds weer opnieuw probeert 

Laura haar zin door te drijven en kiest zij welk spel ze gaan 

spelen.  Ook vandaag gebeurt dit.  Nochtans heeft Laura de 

laatste drie keer telkens mogen kiezen wat ze samen gingen 

doen en heeft Pascal zich telkens aangepast.  Pascal vindt dat 

hij nu het recht heeft om te kiezen.  Laura daarentegen vindt dit niet en 

krijst zo hard als ze kan.  Het gekrijs van Laura maakt Pascal geprikkeld en 

boos. 

 

1. Gods Woord betwijfeld 

Pascal vraagt zich af wat hij nu moet doen, maar weet dat hij van zijn 

ouders Laura niet mag slaan. 

2. Gods Woord aan toegevoegd 

Pascal vindt dat hij altijd ongelijk krijgt van zijn ouders.  Hij mag nooit 

kiezen welk spel ze gaan spelen. 

3. Gods Woord weerlegd 

Als hij Laura de les zou mogen spellen zou alles in orde komen. 

4. Gods Woord niet gezaghebbend 

In principe mag Pascal Laura niet slaan van zijn ouders, maar als hij haar 

zou slaan zou ze alvast stoppen met krijsen en weten dat Pascal ook 

belangrijk is. 

5. Gods Woord ongehoorzaamd 

Pascal slaat Laura zo hard als hij kan. 

6. Schuld geboren 

Het geweten van Pascal alarmeert hem.  Wat hij heeft gedaan was niet 

goed, het was slecht. 

7. Schuld verborgen 

Snel loopt Pascal naar een andere kamer om daar verder te spelen. 

8. Schuld achtervolgt 

Laura blijft maar krijsen.  Mama komt naar hun toe om te vragen wat er 

precies aan de hand is. 

9. Schuld verschoven 

Laura roept dat Pascal haar heeft geslagen waarop Pascal antwoordt dat 

het haar eigen schuld is omdat ze steeds haar eigen zin wilt doen. 

10. Schuld bestraft 

Mama neemt Pascal apart en wijst hem erop dat het niet aan hem is om 

te straffen, maar dat dit een verantwoordelijkheid van de ouders is.  Hij 

krijgt uiteindelijk een straf omdat hij zijn zus zelf heeft willen straffen en 

zo niet geluisterd heeft naar het gebod van zijn ouders.  Hij mag anderen 

niet slaan. 
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Situatieschets 3 – Pesten/groepsdruk 

David en Liesbeth zitten samen in de klas.  Ze kennen elkaar al 

heel lang omdat hun beide ouders naar dezelfde kerk gaan.  

Soms spelen ze met elkaar, maar op school hebben ze 

verschillende vrienden.  David heeft pas enkele stoere 

jongens leren kennen en hij mag bij hun groepje horen.  

Liesbeth is niet welkom omdat ze maar een eenvoudig meisje is.  Op 

een dag loopt het groepje voorbij Liesbeth en een van de jongens duwt haar 

op de grond en begint te lachen.   David ziet het gebeuren en schrikt. 

1. Gods Woord betwijfeld 

David weet dat dit eigenlijk verkeerd is en dat hij zijn vriendin zou 

moeten beschermen.  Maar dan vraagt hij zich af of God nu werkelijk 

van hem vraagt om in te grijpen. 

2. Gods Woord aan toegevoegd 

Dat zijn vriend Liesbeth duwde was verkeerd en zijn vriend had dit 

zeker niet moeten doen.  De persoon die een andere pijn doet moet 

de andere gaan helpen denkt David.   

3. Gods Woord weerlegd 

David overtuigt zichzelf dat het niet aan hem is om Liesbeth nu te 

gaan helpen, maar dat hij de jongen de  kans moet geven om 

vergeving te vragen aan haar. 

4. Gods Woord niet gezaghebbend 

Als David nu naar voren zou komen om Liesbeth te helpen zouden de 

andere jongens hem ook uitlachen.   

5. Gods Woord ongehoorzaamd 

Hij reageert niet ondanks dat hij weet dat hij Liesbeth hoort te 

helpen.   

6. Schuld geboren 

De jongens wandelen verder en lachen met elkaar.  Davids geweten 

alarmeert dat hij zijn vriendin niet liefheeft. 

7. Schuld verborgen 

David kijkt nog even achterom en ziet Liesbeth nog steeds op de 

grond liggen en wenen.  Snel kijk hij terug vooruit en lacht verder 

samen met de jongens. 

8. Schuld achtervolgt 

’s Zondags in de kerk ziet David Liesbeth opnieuw, maar het lijkt 

alsof ze elkaar niet meer kennen. 

9. Schuld verschoven 

David sust zichzelf door te zeggen dat niet hij Liesbeth heeft geduwd, 

maar die andere jongen. 

10. Schuld bestraft 

David en Liesbeth zien elkaar nog geregeld, maar de hechte 

vriendschap die ze eerst hadden is gebroken.  Stilaan groeien ze 

uiteen.  
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Situatieschets 4 – Omzien naar anderen 

Seppe, Arno  en Ilse hebben vandaag een dagje vrij.  Seppe en 

Arno hebben besloten om samen een computerspelletje te 

spelen.  Nadat ze al een uurtje zijn aan het spelen komt Ilse, 

hun kleine zus vragen of zij ook mag meespelen.  Seppe kijkt 

heel kort naar zijn zus en knikt neen.  Samen spelen Seppe en 

Arno verder.   

 

1. Gods Woord betwijfeld 

Seppe twijfelde of hij moest omzien naar zijn zus.  Zou God echt van hem 

vragen  om rekening met haar te houden?  

2. Gods Woord aan toegevoegd 

Hij beseft dat hij zijn zus kan dienen door haar een keertje te laten 

spelen, maar ze begrijpt het spel toch niet dus heeft het geen zin.   

3. Gods Woord weerlegd 

Als hij nu zou omzien naar zijn zus, zou iedereen ongelukkig worden.  

Arno en hij omdat ze niet verder kunnen spelen en Ilse omdat ze het spel 

niet begrijpt. 

4. Gods Woord niet gezaghebbend 

Het spel dat hij nu speelt is echt wel leuk.  Dit stoppen zou waanzin zijn. 

5. Gods Woord ongehoorzaamd 

Hij wijst Ilse zonder enige uitleg of aandacht af. 

6. Schuld geboren 

Seppe beseft nog goed hoe graag hij vorige keer wou meespelen toen 

Arno en Ilse samen een spel speelden.  Zijn geweten roept luid in zijn 

hoofd dat hij verkeerd heeft gehandeld. 

7. Schuld verborgen 

Hij staart verder naar het scherm en probeert een level verder te 

geraken. 

8. Schuld achtervolgt 

Papa komt vragen aan Seppe en Arno waarom Ilse niet mag meespelen. 

9. Schuld verschoven 

Seppe legt uit dat hij er toch niet aan kan doen dat ze nog klein is en het 

spel nog niet begrijpt. 

10. Schuld bestraft 

Omdat Seppe worstelt met het leren dienen van anderen straft papa hem 

door het computerspel uit te zetten.  
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Schrijf bij het lezen van het 
Bijbelgedeelte al je vragen en dingen 
die je opvallen op.  De vraag die jij je 
nu stelt is mogelijk een vraag die een 

van de kinderen je zal stellen.  Daarbij 
helpen je notities je achteraf bij het in 

elkaar steken van de les. 

 


