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Zondeval 
BIJBELROOSTER 

(VOOR DE TWEEDE ADVENTSWEEK)* 
 

Dag 1: De afspraak over de boom 
Lees Genesis 2:7-9 en 15-17 
Peutervraag: Hoe heet de mooie tuin waar Adam en Eva wonen (vers 8)? 
Overige leeftijden: Welke twee bijzondere bomen staan er in het midden van het paradijs? 
Welke betekenis hebben die bomen? Wat leren die bomen ons nu? Welke afspraak maakte 
God met Adam en Eva? Waarom? 
 
Dag 2: De slang bij de boom 
Lees Genesis 3:1-5 
Peutervraag: Wie gaat er op een dag ineens praten tegen Eva (vers 1)? 
Wie gebruikt de slang om tegen Eva te praten? Wat valt je op aan zijn vragen? Wat leer je 
daarvan over het werk van de duivel? Kun je voorbeelden noemen hoe de duivel nu 
probeert om tot zonde te verleiden? Hoe kun je je daartegen wapenen? 
 
Dag 3: Het eten van de boom 
Lees Genesis 3:6-13 
Peutervraag: Wat doet Eva (vers 6)? 
Wat gebeurt er als Adam en Eva gegeten hebben (vers 7)? Wat betekent dat? Hoe komt het 
dat ze zich verstoppen voor God? Hoe merk je aan hun woorden gelijk al dat de zonde in hun 
leven gekomen is? Wat betekent dit voor hoe wij met elkaar omgaan? Wat betekent dit voor 
hoe wij met God omgaan? 
 
Dag 4: De straf na het eten van de boom 
Lees Genesis 3:14-19 
Peutervraag: Wie krijgt er eerst straf van God (vers 14)? 
Overige leeftijden: Welke straf krijgt de duivel? Wie wordt er in vers 15 al beloofd? Welke 
straf krijgt de vrouw? Welke straf krijgt de man? Wat betekent de zondeval voor alle mensen 
die na Adam en Eva geboren worden? Hoe kan het goed komen met God? 
 
Dag 5: Het bewaken van de boom 
Lees Genesis 3:20-24 
Peutervraag: Wie maakt er kleren voor Adam en Eva (vers 21)? 
Waarom worden Adam en Eva uit het paradijs gestuurd (vers 24)? Welke boom wordt er 
bewaakt? Wat betekent dat? Wat betekenen deze verzen voor ons? 
 
Dag 6: Dood en leven na de boom 
Lees Romeinen 5:12-19 
Peutervraag: Door welke mens is de zonde en de dood gekomen (vers 12)? 
Welke twee p/Personen zet dit Bijbelgedeelte tegenover elkaar? Wat zeggen deze verzen 
over Adam? Wat zeggen deze verzen over Christus? Wie heb je nodig in je leven? Waarom? 
 
*NB: Dit Bijbelrooster is ook buiten de Adventsweken te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je 
met kind(eren) stil wilt staan bij de zondeval. 
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Extra: 
Bij dit Bijbelrooster vind je op www.bijbelsopvoeden.nl : 
- een kleurpuzzelplaat: elke dag kun je een puzzelstukje dat aansluit bij het gelezen 
Bijbelgedeelte kleuren en opplakken 
- Genesis 3 vers 6b uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren 
van deze Bijbeltekst 
- een document met Psalmversjes, Bijbelliederen en verwerkingsopdrachten bij dit thema 
- een Bijbelmoment over de zondeval 
- een Bijbelse kijktafel. 
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