3. De zondeval

Kringleider
‘Heilig’ betekent volmaaktheid in karakter en gedrag.
Karakter en gedrag zijn heilig, wanneer ze niet alleen maar
gescheiden zijn van wat verkeerd, slecht en goddeloos is,
maar wanneer ze ook toegewijd zijn aan wat juist, goed en
goddelijk is. Het eerste aspect zonder het tweede aspect is
nog niet ‘volmaakt’! Afgezonderd leven van deze wereld
zonder toegewijd leven in deze wereld is in Gods ogen
onvolmaakt leven! Volmaaktheid in karakter en gedrag
houdt dus zowel scheiding als toewijding in! En het is
God die bepaalt waarvan jij je moet afscheiden and
waaraan jij je moet toewijden!

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER
De kringleden helpen aanvaarden:
1. dat de zonde in Gods zeer goede schepping
binnengedrongen is.
2. dat ‘zonde’ de oorsprong van het lijden en de dood is.
3. dat mensen geboren worden met een zondige natuur
en allemaal verlossing nodig hebben.

I. AANBIDDING (14 min.)
1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.

b. Heiligheid en God.
God is heilig. God is volmaakt in karakter en gedrag. Hij
is gescheiden van het kwaad in al zijn vormen. Hij haat
niet alleen ‘veel’ onheiligheid, maar ook een ‘klein beetje’
onheiligheid. En God is toegewijd aan al zijn goddelijke
karaktertrekken (attributen of kenmerken). Hij is toegewijd aan waarheid, billijkheid (= redelijkheid naar de omstandigheden), goedheid en goddelijkheid. Hij is volmaakt
in rechtvaardigheid en zal zeker alle vormen van onrecht
straffen. Bij God wordt geen corruptie gevonden! God is
toegewijd aan liefhebben en wat de liefde bevordert. Hij is
volmaakt in liefde en zijn woorden en daden worden
gedreven door liefde. God is toegewijd aan het volbrengen
van zijn plan met deze wereld. Hij is volmaakt in de
totstandbrenging van zijn wil. Zijn eeuwige plan met het
universum en met ieder mens zal volledig uitgevoerd
worden. Daarom roemen de engelen Gods heiligheid.

2. Meditatie.
Aanbidding is ontzag hebben voor Gods heiligheid en
majesteit.
Thema: God is heilig.
Lees onderstaande bijbelversen. Lees de uitleg voor of leg
het in eigen woorden uit.
Jesaja 6:1-8 1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de
Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van
zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden
serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht
en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om
mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig,
heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde
is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door het luide roepen
schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde
zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet
zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik
leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En
nu heb ik met eigen ogen de Koning, de HEER van de
hemelse machten, gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs
met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog
daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en
zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je
zonden zijn tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik de stem
van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens
ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

c. Heiligheid en gemeenschap.
Wanneer Jesaja in de aanwezigheid van de heilige God komt,
wordt hij zich enorm bewust van zijn eigen onheiligheid. Hij
roept: ‘ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te
midden van een volk dat onreine lippen heeft!’ De heilige
God kan niet en zal ook niet omgaan met onheilige
mensen!
En toch verlangt God ernaar om met mensen om te gaan!
De enige manier waarop mensen met God om kunnen
gaan, is wanneer God eerst hun onheiligheid wegneemt.
Dat kan de mens niet zelf doen. Dat kan alleen God doen.
In vers 6 verzoent God met een symbolische handeling de
zonde van Jesaja.

a. Wat betekent het woord ‘heilig’?
Het woord ‘heilig’ heeft twee aspecten:
- gescheiden van wat verkeerd, slecht en goddeloos is
- en toegewijd aan wat juist, goed en goddelijk is.
Voorbeeld: De tempel is heilig omdat een gewoon gebouw
gescheiden wordt van gewoon gebruik en toegewijd wordt
aan speciaal gebruik.
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‘Verzoening’ in de Bijbel betekent:
- het voldoen van Gods straf voor de zonde;
- het wegnemen van de heilige toorn en rechtvaardige
verontwaardiging van God over de zonde;
- het herstellen van de relatie met God.
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Ná de verzoening van zijn zonden, mag en kan Jesaja in
Gods heilige aanwezigheid staan en zonder vrees met God
omgaan.
Als we verlangen om met God die heilig is om te gaan,
dan moeten onze zonden eerst verzoend worden!

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)
Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.
Thema: De zondeval

d. Heiligheid en dienstbetoon.
De heilige God kan geen en zal ook geen onheilig mens in
zijn heilige dienst gebruiken. Een onheilige profeet kan
geen heilige God bij mensen vertegenwoordigen. Ná de
verzoening van zijn zonden, kan en zal God Jesaja in zijn
dienst gebruiken. Als wij verlangen dat God die heilig is
ons gaat gebruiken in zijn heilige dienst onder mensen in
de wereld, dan moeten onze zonden eerst verzoend
worden!

Dag 1BS Genesis 3:1-24.
De zondeval.
Dag 2

Genesis 4:1-12.
Het loon van de zonde is de dood.

Dag 3

Jesaja 59:1-2.
De zonde brengt scheiding tussen de mens en
God (vgl. Psalm 66:18).

Dag 4

Galaten 5:17-21.
De zonde brengt strijd.

Dag 5

Romeinen 1:18-32.
Vóór de dood komt Gods oordeel al over de
overtreders.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Dag 6

Het thema voor deze bijeenkomst is:
De zondeval (de eerste Adam).

Romeinen 2:1-16.
Na de dood komt Gods laatste oordeelsdag.

Dag 7

Johannes 3:18-21 en 36.
Zonder Jezus Christus blijft een mens
veroordeeld en verloren.

Dag 8

Romeinen 3:9-20.
Alle mensen hebben verlossing nodig.

Dag 9

Psalm 32:1-11.
Als je jouw zonden niet wilt belijden.

3. Aanbidding.
Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee
zinnen) God aanbidden als Degene die heilig is in zijn
karakter en in zijn handelingen.

Lees voor of leg uit.
In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, lezen we over de
schepping van de hemel (het universum) en de aarde. Na
de voltooiing (Genesis 2:1) van de schepping in zes
schappingsdagen was alles zeer goed (Genesis 1:31)! De
eerste mensen kenden God persoonlijk en leefden als
beelddragers van God in Gods directe aanwezigheid.

Dag 10 Romeinen 6:13-19.
Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde.

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, lezen we
over de schepping van een nieuwe hemel (universum) en
een nieuwe aarde. Waarom is het nodig dat er een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde komt? Wat is er met Gods
oorspronkelijke schepping gebeurd?

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)
Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.

Als we vandaag om ons heen kijken dan is alles veranderd!
Onrecht, haat, terrorisme, oorlogen, egoïsme en gebrek
aan (naasten)liefde zijn aan de orde van de dag. Wat is er
met Gods zeer goede schepping gebeurd? De Bijbel openbaart aan ons dat er een zondeval heeft plaatsgevonden dat
alle mensen en de hele schepping raakt. De zondeval heeft
Gods eerste schepping kapot gemaakt. Wat was de
zondeval en wat waren de gevolgen ervan?
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1. Bespreking studie.
Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van
onderstaande vragen.
Thema: Het probleem van het lijden.
a. Wat is goddeloosheid? Wat is ongerechtigheid? Wat
zijn leugens die wij geloven en hun gevolgen?
b. Wat denken mensen bij het woord ‘zonde’ en wat is de
werkelijke betekenis van dat woord in de Bijbel?
c. Wat betekent de ‘dood’ voor jou en wat betekent het
in de Bijbel?
d. Waarom vinden sommige van Gods oordelen nu al
plaats in de wereld?
e. Waarom zal er ook een laatste grote oordeelsdag zijn?
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2. Toewijding.

6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er
heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het
aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze
plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan
haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen
gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze
naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar
en maakten er lendenschorten van.
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de
koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen,
verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. 9 Maar
God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij
antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat
ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11 ‘Wie heeft je
verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de
boom waarvan Ik je verboden had te eten’ 12 De mens
antwoordde: ‘De vrouw die U hebt gemaakt om mij ter
zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en
toen heb ik ervan gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat
gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij
antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik
ervan gegeten.’
14 God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij
dat je dit hebt gedaan,het vee zal je voortaan mijden, wilde
dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipenen stof zul
je eten, je hele leven lang. 15 Vijandschap sticht Ik tussen
jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij
verbrijzelen je kop,jij bijt hen in de hiel.’ (alternatieve
vertaling HB: De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen,
zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen
zal je de kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen).
16 Tegen de vrouw zei hij:‘Je zwangerschap maak Ik tot
een zware last,zwoegen zul je als je baart. Je zult je man
begeren, en hij zal over je heersen.’
17 Tegen de mens zei Hij: ‘Je hebt geluisterd naar je
vrouw, gegeten van de boom die Ik je had verboden.
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul
je om ervan te eten, je hele leven lang. 18 Dorens en
distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen
leven. 19 Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert
tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof
keer je terug.’
20 De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van
alle levenden geworden. 21 God, de HEER, maakte voor
de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun
die aan.
22 Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan Ons
gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad.
Nu wil Ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig
leven. 23 Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin
van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was
genomen. 24 En nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste
Hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het
heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten
de weg naar de levensboom bewaken.

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en
hun antwoord opschrijven in hun map: “Hoe ervaar jij de
gevolgen van de zondeval in jouw eigen leven?”
3. Persoonlijke uitwisseling.
Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)
1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars memorisatieverzen overhoren (twee verzen).
2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.
Verduidelijk het memorisatievers.
DE ZONDEVAL
Romeinen 3:23
Alle mensen hebben gezondigd
en moeten het stellen
zonder Gods heerlijke aanwezigheid
Romeinen 3:23 (GNB)
3. Memorisatie van de Bijbelboeken.
De tweede helft van de 12 geschiedenisboeken:
2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra,
Nehemia, Esther.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)
Thema: De zondeval.
1. Bijbelstudie.
Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:
Genesis 3:1-24.
1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER,
gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan
de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van
geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen
de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw,
3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin.
God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te
eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan
zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’
zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen
zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als
goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en
kwaad.’ (HSV: dat u als God zult wezen doordat u goed
en kwaad kent).
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(Romeinen 8:5-84). De mens en zijn wil is een slaaf van de
zonde geworden (Johannes 8:345; 2 Petrus 2:196).

2. Nadruk.
De zondeval is een zeer ernstige zaak! Het raakt alle
mensen en de hele schepping. Alle mensen hebben
verlossing nodig! En ook de schepping

De aard van de gevallen mens is zondig.
Vóór de zondeval werd de mens geschapen naar de
gelijkenis van God – dus zondeloos.

3. Uitleg voor de kringleider.
Genesis 3 is geen literair verhaal of een mythe, maar een
geschiedenis die de mens zelf heeft overgeleverd – in Israël
in zuivere vorm, maar in de rest van de wereld in
verminkte vormen.

Ná de zondeval werd de mens geboren naar de gelijkenis
van de gevallen Adam (Genesis 5:1-37). Hij werd geboren
als zondaar met een zondige aard, d.w.z. met een natuurlijke neiging om het kwade te doen (Job 14:48; Psalm
51:79). Dat leidt tot de dood en veroordeling van alle
mensen (Romeinen 5:12,17-1910).

3:1-7. Emancipatie van Gods wet.
Genesis 2:15-17 is een bevel en een verbod van God aan
de mens. Vóór de zondeval had de mens kennis van goed
en kwaad zoals God dat bedoelde. ‘Goed’ was God
gehoorzamen en niet eten van de boom van de kennis van
goed en kwaad. ‘Kwaad’ was God niet gehoorzamen en
wel eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.
Daarom wordt de mens volkomen verantwoordelijk
gesteld voor zijn keuzes en daden en is hij verantwoording
verschuldigd aan God. De mens kan de schuld niet op een
ander (de satan, elkaar) schuiven.

Het gevolg van de zondeval.
Het gevolg van de zondeval is Gods vloek die bestaat uit
de scheiding met God (de mens verbergt zich voor God),
de verdorvenheid (immoraliteit) van de mens, de zinloosheid van de schepping (Romeinen 8:20-2111), de
vergankelijkheid (dood) van alles en het oordeel van God.
Nog een gevolg van de zondeval is de vijandschap van de
duivel tegen God en de mens (Genesis 3:15a). Door heel
de geschiedenis heen probeert de duivel Gods werk van
verlossing te vernietigen.

Ná de zondeval had de mens kennis van goed en kwaad
verkregen, maar niet zoals God dat bedoelde, door wél van
deze boom te eten (Genesis 3:22). De satan had de mens
voorgespiegeld dat hij met God gelijk zou komen te staan
door goed en kwaad te kennen (Genesis 3:5). Dat was een
geraffineerde halve waarheid en dus een leugen! De mens
maakte zich onafhankelijk van God en ging zelfstandig
bepalen en onderscheiden wat als ‘goed’ of ‘kwaad’
beschouwd moest worden (Rechters 21:251; Jesaja 5:202)
Tot op zekere hoogte heeft de mens zich van God
‘geëmancipeerd’ (zich met Hem gelijkgesteld). In plaats
van zich aan Gods wet te onderwerpen, is de mens zichzelf
tot wet geworden. De mens oordeelt naar eigen
goedvinden over goed en kwaad. Hij besluit nu zelfstandig
en onafhankelijk van God wat recht en verkeerd is. De
satan was een leugenaar, want in werkelijkheid is het
volstrekt onmogelijk om onafhankelijk van God te
worden!
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Romeinen 8:5-8 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht
op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op
wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat
de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig
tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook
niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet
behagen.
5
Johannes 8:34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen
die zondigt is een slaaf van de zonde.
6
2 Petrus 2:19 Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf,
want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.
7
Genesis 5:1-3 Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God
Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. 2
Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en
noemde hen mens toen zij werden geschapen. 3 Toen Adam 130 jaar
was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij
noemde hem Set.
8
Job 14:4 (NBG) Komt ooit een reine uit een onreine – niet één.
9
Psalm 51:7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen
mijn moeder mij ontving,
10
Romeinen 5:12,17-19 Door één mens is de zonde in de wereld
gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens
gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het
des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed
hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene
mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel
mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de
rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden
vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de
ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen
door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen
worden.
11
Romeinen 8:20-21 20 Want de schepping is ten prooi aan
zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft
onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping
zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal
delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

3:8-15a. De wil van de mens is niet meer volkomen vrij.
Vóór de zondeval was de eerste mens de enige persoon, die
een volledige vrije keuze had om te gehoorzamen of niet
(Genesis 2:16-173)!
Ná de zondeval heeft niemand meer een volkomen vrije
wil, omdat de wil van elk mens verdorven is. De mens kan
niet met zijn wil vóór God en tegen het kwade kiezen

1

Rechters 21:25 iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.
Jesaja 5:20 Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede
kwaad.
3
Genesis 2:16-17 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen
in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van
goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
2
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Een laatst gevolg van de zondeval is het lijden. Door de
hele geschiedenis heen lijden mensen, zowel mannen als
vrouwen.

Ook de schepping heeft verlossing nodig.
Romeinen 8:19-23 zegt dat God de schepping ten prooi
aan zinloosheid heeft onderworpen. Zonder God is in de
materiële schepping geen zin (betekenis) te ontdekken.
Het boek Prediker schrijft daarover.

3:15b-24. De mens heeft verlossing nodig.
In zijn barmhartigheid komt God de gevallen mens
tegemoet met een belofte van verlossing. Hoewel de satan
een bepaalde mate van overwinning zou boeken, zou de
mens uiteindelijk door die Ene Mens zegevieren (Genesis
3:15b)!

Evenals de mens is de rest van de schepping een slaaf van
vergankelijkheid geworden. Haar lot is volkomen verbonden aan het lot van de gevallen mens. Haar enige hoop is
bevrijd te worden evenals de kinderen van God.

Ook de verbanning uit de hof van Eden was barmhartig,
want daardoor zou de gevallen toestand van de mens nooit
tot in eeuwigheid kunnen blijven voortbestaan, doordat
mensen van de boom van het leven zouden eten (Genesis
3:23-24). Vóór de zondeval mocht de mens van de boom
van het leven eten. Ná de zondeval mag hij niet meer van
de boom van het leven eten. De mens had al één goddelijke eigenschap verkregen (zelfstandig onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad). God verhinderde de
mens om een tweede goddelijke eigenschap te verkrijgen
(onsterfelijkheid).

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)
Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.
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