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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 

Hoofdstuk 1/11 - De dag dat de mens zondigde 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/grote_gebeurtenissen.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 

Vertaling door M.V. Update 25-12-2015 (o.a. plaatjes toegevoegd) 

 

“Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de 

dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben” 

(Romeinen 5:12). 

 

 

 

De dag dat de mens zondigde heeft elk moment van de geschiedenis beïnvloed. 

Welke zijn de laatste drie woorden in Genesis 3:6? “… en hij at”. Deze drie woorden beschrijven 

een gebeurtenis die de wereld compleet veranderde! Deze wereldschokkende gebeurtenis had con-

sequenties en gevolgen die véél verder reiken dan de uitvinding van het wiel of de landing van de 

mens op de maan of haast elke andere gebeurtenis in de geschiedenis! 

Het woord “hij” in Genesis 3:6 (zie Genesis 2:23 en 3:9) verwijst naar Adam. Welk eenvoudig ge-

bod had God Adam gegeven (Genesis 2:16-17)? “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar 

van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten”. Zegt de Bijbel dat deze 

verboden vrucht een appel was? Nee. 

U zou kunnen zeggen: “Adam zondigde duizenden jaren geleden. En dan? Wat heeft dat met mij te 

maken? Adams zonde heeft toch geen invloed op mij en de wereld, niet?” Het belangrijke antwoord 

op deze vragen wordt gevonden in Romeinen 5:12: “Daarom, zoals door één mens [Adam]1 de 

zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is ge-

komen, in wie allen gezondigd hebben [bent u daarbij?]”. 

Ja, de gevolgen van Adams zonde kunnen overal gezien en opgemerkt worden! Vandaag leven 

we in een gevallen, zondige wereld, met gevallen, zondige mensen, die allemaal naar het graf toe 

wandelen (Genesis 3:19)! 

Denk na over de volgende beroepen/betrekkingen, en overdenk daarna hoe Adams zonde de nood-

zaak daarvoor heeft gecreëerd: 1) politieman;   2) dokter;   3) rechter;   4) soldaat;   5) pastor;   6) 

zendeling;   7) begrafenisondernemer;   8) detective;   9) verzekeraar;   10) verpleegster. Kan u er 

nog andere bedenken? 

 
1 Hier wordt niet Eva bedoeld, alhoewel zij het eerst zondigde. De reden daarvoor is dat menselijke leven enkel doorge-
geven wordt door de man. Adam zondigde en gaf de dood door aan al zijn nakomelingen. 
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Welke instituten, zaken of gebouwen bestaan als een direct gevolg van Adams zonde? Voorbeelden: 

gevangenissen, funeraria, levensverzekeringsmaatschappijen (gebaseerd op het welgekende feit dat 

iedereen sterft!). Kunt u nog aan andere dingen denken?  

Welke zijn de dingen die u in de krant leest, of op de nieuwsmedia, die de gevolgen tonen van 

Adams zonde in onze wereld vandaag? Voorbeelden: bankovervallen, oorlogen, gevechten, de lijst 

van overledenen in de krant. Kunt u nog aan andere dingen denken?  

Kan u op school de gevolgen zien van Adams zonde? Voorbeelden: een gestrafte leerling, spieken, 

anderen pesten. Kan u nog aan andere dingen denken?  

Als u de mensen hoort praten, kan u dan dingen ontdekken als gevolg van Adams zonde? Voor-

beelden: vuile taal, vloekwoorden, liegen. Kunt u nog aan andere dingen denken? 

Als u de wereld van de natuur beschouwt, kunt u dan de gevolgen zien van Adams zonde? Vergelijk 

met Romeinen 8:19-22. Voorbeelden: dieren doden en worden gedood; natuurrampen zoals orka-

nen, tornado’s, aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen. Kunt u nog aan andere dingen 

denken? 

Als u in een wagen rondrijdt, wat kunt u dan zien wat herinnert aan de eerste zonde van de mens en 

de verschrikkelijke gevolgen daarvan? Voorbeelden: een kerkhof, een bordeel, een verkeersonge-

val. Kunt u nog andere dingen opmerken? 

Hoe herinneren de volgende dingen u aan Adams zonde en de gevolgen ervan?  1) een testament 

(wettelijk document);  2) een brandkast;  3) een afgodsbeeld;  4) fossielen;  5) kleren (zie Genesis 

2:25 en 3:7). 

Kunt u de gevolgen van Adams zonde zien in uw eigen leven (in de dingen die u doet en niet doet; 

in de dingen die u zegt en niet zegt; in de dingen die u denkt; in uw omgang met anderen; enz.)? 

Hoe heeft de val van de mens u getroffen? 

Heeft God iets gedaan om de verschrikkelijke gevolgen van de zonde van de mens te boven te ko-

men? Ja, God heeft Zijn Zoon voorzien om onze Redder te zijn: “Want zoals door de ongehoor-

zaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoor-

zaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden [bent u daarbij?]” (Romeinen 

5:19). “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” 

(1 Korinthiërs 15:22). 

Iemand zei eens: Lang geleden zondigde Adam en hij was verloren. Christus kwam in de wereld om 

de verloren Adam te zoeken en hem te redden. Toen Hij langs kwam zag Hij dat Adam heel veel 

kinderen had. Bent u één van Adams verloren kinderen? Lees Lukas 19:10 en word vandaag ge-

vonden: “de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is”! 

De volgende plaatjes herinneren ons aan het bestaan van zonde: 
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