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Adventsweek 1: Schepping 

Adventsweek 2: Zondeval – de Heere Jezus nodig 
Adventsweek 3: Advent - de Heere Jezus beloofd 

Adventsweek 4: Kerstfeest - de Heere Jezus gekomen 

 
Bijbel 
Genesis 2 en 3, Romeinen 5  

Zie het Bijbelrooster ‘Adventsweek 2: Zondeval 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventsweek2-zondeval/ 

 
 

Bijbelse vertelling 

 
Je vindt deze Bijbelse geschiedenis in alle drie delen Kijk&Luister van 
Laura Zwoferink 
Uitg. Den Hertog 
  
 

 
 

Bijbeltekst 

 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis36b-leren/ 
 

    

Bijbelleesboekje Adam en Eva, vanaf 4 jaar,  
Ditteke den Haan,  

GBS, ISBN 9789072186683 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventsweek2-zondeval/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis36b-leren/
https://gbs.nl/isbn-code/9789072186683/
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Psalmvers 
Psalm 6 vers 2 

 
 https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-6-vers-2/ 

 
Bijbellied 
1. Door ’t eten van wat God verbood 
Door ‘t eten van wat God verbood, viel Adams heerlijkheid 
Tekst: Isaac Watts, Melodie: A.A. Korevaar 
Bron: Lied 29 uit de bundel Uit Sions Zalen 
 
2. De val in Adam 

In Adam zijn w’allen, o kind’ren gevallen 
(Vijf coupletten) 
Tekst: L.G.C. Ledeboer, Melodie: Ed Kooijmans 
Bron: Lied 11 uit de bundel Elk zing’ Zijn lof 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=146 

 
3. De eerste mensen in de hof van Eden 
De eerste mensen in de hof van Eden, die zijn zo blij, gelukkig en tevreden 
(Drie coupletten) 

Tekst: Willy Dingemans-Westveer (1948), bewerking: S.M.W. Bezemer  
Bron: Ook uit de mond der kind’ren 
Ook te vinden in: Bijbelse liederen voor jonge kinderen, A. Jacobsen-Bosma 
https://www.debanier.nl/bijbelse-liederen-voor-jonge-kinderen 
 

 

Opzegversje 
Een mooi opzegversje om te leren wanneer je met kinderen stil staat bij de zondeval in het 
licht van Advent&Kerstfeest is een couplet uit Gezang 177 van de Oude Hervormde Bundel 
(1938): 
 

O wondere liefde, o wijsheid Gods! 
Toen zonde ons het licht benam, 

Hebt Gij het verlossend pad gebaand: 
Een tweede Adam kwam. 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-6-vers-2/
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=146
https://www.debanier.nl/bijbelse-liederen-voor-jonge-kinderen
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Kijktafel 

 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondeval/ 
 

- Kies een plekje, hoekje, dienblad of iets dergelijks wat je wilt gebruiken. 
- Leg op de bodem groen papier (of een andere kleur. Je kunt ook andere materialen 
gebruiken) 
- Zet in het midden een mooie, opvallende boom en er omheen wat kleinere bomen. 
Eventueel kun je de spulletjes erbij zetten die je bij verwerking 2 kunt maken.  

- Zet de Bijbeltekst erbij. 

 
 

Verwerking 
1. Adventskleurpuzzelplaat 
- Print de Adventskleurpuzzelplaat week 2 – zondeval 
- Knip de puzzelstukjes los  
- Per dag kun je een stukje kleuren en opplakken.  
De puzzelstukjes sluiten aan bij het Bijbelrooster  
Adventsweek 2. Na zes dagen is de puzzel compleet.  
- Je kunt de plaat boven de kijktafel hangen. 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventskalender-schepping-zondeval-advent-
kerstfeest-2-8-jaar/ 
 
2. Met wat oudere kinderen kun je het gezinsmoment (thuis) of de objectles (school) over 
de zondeval houden. 

Gezinsmoment: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondeval-2/ 
Objectles: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondeval-3/ 
 
3. Maken van een boom en nadenken over de zonde nu 
Print de kleurplaat van een boom en slang uit (je vindt die op de pagina hieronder). Deze kan 
gekleurd/geverfd worden en uitgeknipt. Plak de boom op wat stevig papier. Maak in de kruin 
een sneetje van ongeveer 1 cm. Knip de slang uit en doe deze erdoorheen. Zo kan hij weg en 

tevoorschijn komen. 
 
Print de kleurplaat ‘hoofd, hart en handen’ die hieronder staat uit. Deze kan ook ingekleurd 
worden en opgeplakt worden op karton, houten blokjes of iets dergelijks. Bespreek in welke 
volgorde deze gelegd moeten worden. (hoofd: Eva luisterde naar de slang en keek naar de 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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boom, hart: ze begeerde om als God te zijn, handen: ze plukte de vrucht). Bespreek dat het 
zo vaak ook bij ons gaat en wat dit betekent voor hoe we daarmee omgaan. 
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