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ZONDEVAL 

Gezinsmoment voor thuis 

Objectles voor basisschool 

 
Een gouden ring schittert het mooist op een zwarte achtergrond. 

Daarom is het belangrijk dat kinderen die het Evangelie horen 

ook weten van de zondeval. 
Tegen de zwarte achtergrond van de zonde schittert Gods genade! 

Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school)  
geeft handvatten om met kinderen over de zondeval na te denken. 

 
 

Binnenkomer 
Geef elk kind een wit A5 en laat ze die met wasco kleurrijk vullen in de sprekende kleuren 
van de schepping. Benadruk als ze klaar zijn (laat het niet te lang duren) hoe ontzettend 
mooi dit gemaakt is. Leg de tekeningen even weg. 
 

 
Bijbel erbij 

Lees met elkaar Genesis 3:1-15 (met oudere kinderen zou je ook Romeinen 5:12-19 (erbij) 
kunnen lezen. Houd dit laatste Bijbelgedeelte in elk geval voor jezelf in je achterhoofd omdat 

dit duidelijk aangeeft wat de gevolgen van de zondeval zijn). 
 

 

Bespreken 
Bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 

1. Wat gebeurt er met Gods mooie schepping? 
2. Wat is het gevolg? 
3. De zonde is in Gods schepping gekomen: wat brengt de zonde mee? (de dood, de hel) 
4. Bij de schepping denk je aan mooie, lichte, sprekende kleuren. Welke kleur hoort bij de 
zonde en de dood? (donker, zwart) 
5. Wie hebben mensen nu nodig? (De Heere Jezus) 
6. Hoe hoor je dat Hij beloofd wordt? (Vers 15) 
 

 
Bezig 

Laat de kinderen dekzwart (Talens: speciale verf voor het afdekken van wasco-tekeningen) 
over hun kleurrijke tekening aanbrengen. Sommige kinderen zullen protesteren en woorden 
als: ‘jammer’ en misschien zelfs ‘zonde’ noemen. Sla die woorden op en kom daar bij 
‘besluiten’ op terug. Leg - om ze voor dit werkje te motiveren - uit dat het later weer 
helemaal goed komt met hun tekening (vervolg dan met het gezinsmoment over Advent). 
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NB. Jongere kinderen kun je ook de kleurplaat bij Genesis 3 laten kleuren (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis3-kleuren/ ). Je kunt ze aan laten wijzen welk 
puzzelstukje bij welke verzen uit Genesis 3 horen. 
 

 

Besluiten 
Benoem de les van dit gezinsmoment/deze objectles. Door de zonde maken wij Gods mooie 
schepping en ons leven helemaal zwart. We verknoeien wat Hij zo mooi heeft gemaakt. We 
leven niet meer in het licht, maar in het donker. Kom terug op de uitspraken die je hoorde: 
wat vond je het jammer om je tekening te verknoeien met die zwarte verf. Veel erger is het 
dat wij Gods goede schepping zo verduisterd hebben. Als de Heere niet Zelf ingegrepen had 
zou het voor alle mensen tijdens hun leven en na hun sterven alleen maar zwart zijn: zonde, 

dood en hel/verderf. Gelukkig grijpt God in. Daarover een volgende keer in het 
gezinsmoment Advent: de Heere Jezus beloofd. Bewaar de werkjes tot dat moment. 
 
 
 
 
 
 

Je kunt dit gezinsmoment vervolgen met een gezinsmoment over Advent: elke belofte 

van de komst van de Heere Jezus is als een heldere ster in een donkere nacht (met een 

kraspen kun je het dekzwart weghalen in de vorm van een ster waardoor de heldere 

achtergrond zichtbaar wordt). 
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