
Sleutelvers: 
Daarom verbande Hij de mens voor altijd uit de hof van Eden en stuurde hem weg om het land te 

bewerken, waaruit hij was voortgekomen.

Genesis 3:23 Het Boek

Tot nu toe…
Wat heb je geleerd van het vorige verhaal?

Wat weet je nog over Gods grotere verhaal?

Bemoedig je kind om zich het vorige verhaal te herinneren door samen de app te gebruiken. Zet 

het geluid uit en laat je kind het verhaal hardop vertellen en gebruik de plaatjes als ondersteuning.

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.

Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:

 •   Hoe heetten de eerste man en de eerste vrouw?

      (Adam en Eva)

 •   Wie probeerde Eva te verleiden om van de verboden boom te eten?

      (Satan, de slang)

 •   Wat gebeurde er toen Adam en Eva van de verboden vrucht aten?

       (Ze ontdekten dat ze naakt waren. Ze verstopten zich voor God. Het krijgen van kinderen 

werd pijnlijk. Het verbouwen van eten werd moeilijk. God maakte kleren voor Adam en 

Eva. Adam en Eva werden weggestuurd uit het Paradijs.)

Maar er is meer…
God hield nog steeds van Adam en Eva. Maar omdat ze niet naar Hem geluisterd hadden werden 

Adam en Eva weggestuurd van God en uit de prachtige tuin die Hij had gemaakt.

De eerste zonde
Zoals verteld in Genesis 3:1-24

Voor de ouder



Gods grotere verhaal…
Ook al hadden Adam en Eva niet naar God geluisterd, Hij hield nog steeds van hen en wilde nog 

steeds een relatie met Zijn mensen hebben. Toch had God een plan om de mensen bij Hem terug 

te brengen, ook al luisterden ze niet (zondigden ze). God beloofde dat Hij op een dag zou goed 

maken wat door de zonde stuk gemaakt was en alles weer in orde zou maken.

Mijn verhaal…
God wilde nog steeds een relatie hebben met Adam en Eva, zelfs toen ze ongehoorzaam waren 

geweest. Waneer wij fouten maken wil God ook nog steeds een relatie met ons hebben!

 •   Hoe kun je weten dat God van je houdt?

       (Hij heeft mij gemaakt. Hij voorziet in wat ik nodig heb. Hij zorgt voor mij door mij 

familie, vrienden en leraren te geven om mij te helpen.)

 •   Hoe kun je weten dat God een relatie met jou wil hebben?

      (Omdat ik bijzonder ben voor Hem. Omdat ik prachtig gemaakt ben naar Zijn beeld.)

 •   Hoe kun je een relatie met God hebben?

       (Ik kan met God praten. Ik kan Zijn Woord, de Bijbel, lezen. Ik kan op Gods beloften 

vertrouwen en Zijn geboden volgen.)

Praat met God…
Lieve Here God,

Dank U dat U de mensen die U heeft gemaakt niet in de steek gelaten heeft.

Dank U dat U het met mij niet opgeeft!

U zei:  “Ik zal u kracht geven en u helpen*”

Help mij mijn vertrouwen in U te versterken, elke dag.

Amen

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven 

en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.     

 Jesaja 41:10 Het Boek  
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