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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 HET GOEDE ANTWOORD IN

1. Hoe heett e de eerste vrouw?     
2. Hoe heett e de eerste man?
3.  Wat is een andere naam voor de 

Hof van Eden?
4.  Van hoeveel bomen mochten ze 

niet eten?
5.  Wie verleidde hen om dit toch te 

doen? 
6. Dat was de eerste … 
7.  Wat is de nieuwe naam voor de 

eerste vrouw?
8.  Wat betekent die naam? 
9. Hoe heett e hun oudste zoon?
10.  Hoe heett e hun tweede zoon? 
11. Hoe heett e hun derde zoon?
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Wat hebben die woorden met de vertelling te maken
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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.

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

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?
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Hoe kan het?
Misschien denk jij dit wel eens…  Zou je ook zelf een antwoord kunnen bedenken?

De Heere had 
gezegd: Op de dag dat 

je van die boom eet, zul je de 
dood sterven… Hoe zit dat? 
Adam en Eva bleven toch 

leven? 

Als ik in het 
Paradĳ s had geleefd, 

zou ik nooit naar de slang 
hebben geluisterd! 



7

Voor en na de zondeval
Door de zondeval veranderde alles op de wereld. Kun je het woord bedenken dat precies 
het tegenovergestelde is? Kun je zelf nog meer woorden bedenken?

Voor de zondeval

Liefde
Blijdschap
Geluk
Gehoorzaamheid

Volmaakt
Vertrouwen
God prijzen
Leven
Tevreden

Na de zondeval

Manninne / Eva
Wanneer gaf Adam zijn vrouw een nieuwe naam? 

Waarom deed hij dat?

Waarom is het zo mooi dat hij haar Eva noemde?

Puzzel
Begin bij 1, schrijf de lett ers op die in de cirkel staan. Ga dan naar 2 en doe hetzelfde tot je 
bij 23 bent. Wat lees je?
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WEETJES

>  Waar lag het Paradijs? We kunnen het niet meer vinden. In de Bijbel worden vier rivieren 
van het Paradijs genoemd, waarvan we er nog twee weten, de Tigris en de Eufraat. Die 
stromen nu door Irak.

> Het Paradijs wordt vier keer genoemd in de Bijbel. De drie bekendste teksten zijn:
 -  Luk. 23:43   En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het 

paradijs zijn. Jezus’ woord tot de moordenaar aan het kruis.
 -  2 Kor. 12:4    Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft  

onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Paulus vertelt, 
dat hij ti jdens zijn leven een moment in de hemel is geweest.

 -  Openb. 2:7    Die oren heeft , die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die 
overwint, Ik zal hem geven te eten van de Boom des levens, Die in het midden van het 
paradijs Gods is. Johannes schrijft  dit in de brief aan de gemeente van Efeze.


