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De eerste zonde
De zondeval Genesis 3:1-24

Karaktereigenschap: Gehoorzaamheid

Doelen:
Kinderen zullen begrijpen dat:

• Zonde kan iets zijn dat we denken, zeggen 
of doen wat God niet goed vindt.

• God gehoorzamen is belangrijk omdat we 
zo laten zien dat we Hem vertrouwen en 
van Hem houden.

• God heeft regels gemaakt omdat Hij van 
ons houdt en voor ons zorgt.

Benodigdheden:
• ‘De eerste zonde’ gedownload op een 

tablet of telefoon, of in het Boek van 
Hoop pagina 5-8

• Rode kleurtjes

• Papier

Verwelkom de kinderen. Vraag de kinderen hun vinger op te  
steken als ze op weg hierheen een stopbord of een rood ver-
keerslicht zijn tegengekomen. Vraag hen of hun vader, moeder of 
familielid heeft gevraagd je aan de regels te houden. Leg uit dat 
regels en veiligheidstekens ons tegen ellende beschermt.

God heeft regels gemaakt om ons te beschermen. Maar de eerste 
man en vrouw volgden Gods regels niet. Zij waren ongehoorzaam 
en dit zorgde voor scheiding tussen God en mensen. 

Laat ‘De eerste zonde’ zien of lees het verhaal voor uit Het Boek 
van Hoop.

• Wie maakte de prachtige tuin waar Adam en Eva woonden? (God)

• Hoe wist God dat zij het fruit van de verboden boom aten?  
(God wist het omdat Adam en Eva zich verstopten en vertelden 
dat ze bloot waren.)

• How strafte God Adam en Eva? (God zei tegen Adam dat het zaaien 
en oogsten van voedsel moeilijk gaat worden. Hij zei tegen Eva 
dat het krijgen van kinderen pijn zal doen.)

Leg uit dat toen Adam en Eva het verboden fruit aten, ze onge-
hoorzaam aan God waren. Leg uit dat zonde iets kan zijn wat 
we zeggen, denken of doen, dat God niet goed vindt. God heeft 
regels gemaakt om ons te beschermen. Eén van de belangrijk-
ste manieren om te laten zien dat we God vertrouwen is om zijn 
regels te leren en te volgen.

Welkom:  
(5 minuten)

Gods  
Grotere  
Verhaal:

Het  
bijbelverhaal  
van vandaag:

Bespreken: 
(8 minuten)
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Daarom stuurde God (wijs naar de hemel) 

hen voor altijd weg uit de Hof van Eden  
(wijs met je vinger om je heen met een strenge blik) 

en stuurde Adam weg om het land te bewerken,

waaruit hij was voortgekomen.   
(buig voorover en doe alsof je de grond aanharkt)

Genesis 3:23 

Vraag de kinderen iets te tekenen met de roze kleurtjes op papier. 
Vraag hen daarna om het te wissen. Leg uit dat onze keuzes zijn 
zoals de rode vegen op papier. Niets wat wij doen, kan het helemaal 
weghalen. Alleen God kan zonden vergeven.

• Op welke manier laat het gehoorzamen van God zien wat we 
voor hem voelen? (Het laat zien dat we vertrouwen dat God goed 
is en dat Hij weet wat goed voor ons is.)

Vraag de kinderen op welke manieren zij anderen kunnen bedanken 
voor hun liefde en bescherming.

Lieve Here God,
Dank u dat U regels heeft gemaakt om ons te beschermen. 
Help ons sterk te zijn tegen de verleiding om te zondigen. In 
plaats daarvan, dat we altijd kiezen om U te gehoorzamen.

Amen.

Aantekeningen

Sleutelvers: 

Activiteit:  
(10 minuten)

Karakter  
eigenschap:  
Gehoorzaam-
heid

Verbind met  
anderen:

Afsluitend 
gebed:  
(2 minuten)


