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Boom der kennis des goeds en des kwaads… Leon 
kijkt eens goed naar die moeilijke naam. Hij moet 
een tekst leren voor de zondagschool. “Mam, wat 
betekent dat nou precies?” vraagt hij. Moeder 
komt even bij hem zitt en. “Lasti ge naam hè, maar 
lees eens goed mee. Het is de boom waardoor 
je het goede en het kwade leert kennen.” Moe-
der wijst de woorden aan. “Het kwade, is dat de 
zonde?” vraagt Leon. Moeder knikt. “Toen is de 
dood in de wereld gekomen. En weet je wat nu 
zo’n wonder is? Dat de zonde en de dood het toch 
niet gewonnen hebben. Adam gaf zijn vrouw een 
nieuwe naam: Eva. Dat betekent Leven!” “Hoe kan 
dat dan, mam?” “Omdat uit Eva de Heere Jezus 
geboren zou worden. Het leek erop dat de zonde 
het zou winnen, en de duivel en de dood. Maar 
zo is het niet, Leon. De Heere Jezus is het Leven, 
en geeft  het Leven.” “Ik denk dat ik de naam van 
die boom nu wel kan onthouden, mam.” “Dat is 
mooi. Probeer dan ook maar te onthouden wat Eva 
betekent!”
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VUL MAAR IN! 
ZOEK DE GOEDE ANTWOORDEN.

1.  De eerste vrouw uit de Bijbel heet ............................................................................................

2.  De eerste man uit de Bijbel heet ................................................................................................

3.  De Heere heeft  de eerste vrouw gemaakt uit een .................................................................

4.  De eerste mensen wonen in het ................................................................................................

5.  Ze mogen niet eten van ...............................................................................................................

6.  Ze doen het toch. Dat is de eerste.............................................................................................

7.  Nu is de ....................................................................... in de wereld gekomen. 

8.  Maar de eerste vrouw krijgt een nieuwe naam: .....................................................................

9.  Dat betekent: ..................................................................................................................................

10. De oudste zoon heet ....................................................................................................................

11.  Hij doodt zijn broer ......................................................................................................................

12.  Er wordt nog een zoon geboren: ..............................................................................................

Abel

Paradijs

zondeEva

dood

Kain

Boom der 
kennis des 
goeds en 
des kwaads

leven

Manninne

Rib van Adam

levenSeth



5

Voor de Zondeval / 

na de zondeval
Voor de zondeval veranderde alles. Zet de woorden op de goede plaats. 
Kun jij er nog meer bedenken?

Voor de zondeval

Na de zondeval
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1. Wat betekent vijandschap?

2. Wie is die u?

3. Wat betekent het woord zaad?

4. Wie wordt er bedoeld met ‘uw zaad’ en wie wordt er bedoeld met ‘haar zaad’?

5. Wie wordt er bedoeld met ‘datzelve’?

6. Wat betekent vermorzelen?

7. Wat zijn verzenen?

8. Wat belooft  de Heere dus in deze tekst?

9. Waarom wordt deze tekst de moederbeloft e genoemd?

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:

De moederbelofte
We noemen de tekst uit Genesis 3:15 de moederbeloft e. 

En Ik zal vĳ andschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, 

en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u de 

kop vermorzelen, en gĳ  zult Het de verzenen vermorzelen.
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Eva,
moeder van alle levenden
Wat zou jij antwoorden, als iemand je dit vroeg?

Ik wist niet eens 
dat Eva eerst Manninne 

heette. Waarom heeft Adam 
haar naam veranderd in 

Eva?

Waarom is het zo mooi dat 
Adam zĳ n vrouw die nieuwe 

naam gaf?



INKLEUREN

Welke plaatjes horen bij de vertelling over Eva? Die mag je kleuren!Achterkant	

Welke	plaatjes	horen	bij	de	vertelling	over	Eva?	Die	mag	je	kleuren!

Puzzel

Kun je lezen wat er in de blaadjes staat?
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