
Hoofdstuk 10.0
Van de zonde

Hoofdstuk 10 bevat 3 onderdelen:
• 10.1 Van Adams val (v/a 1 t/m 10)

– Behandeling in 1 les
• 10.2 Van de Erfzonde (v/a 1 t/ m 13)

– Behandeling in 1 les
• 10.3 Van de dadelijke zonde en de straf der zonde 

(v/a 1 t/m 16)
– Behandeling in 2 lessen

• De daad van de zonde (v/a 1 t/m 7)
• De straf op de zonde (v/a/ 8 t/m 16)



Hoofdstuk 10.1
Van Adams val (1)

• Zondeval: Waarom en Hoe? 
• Waarschuwing bij deze stof!

• Plaatst ons voor de oorsprong van de zonde
• Is niet met menselijk verstand op te lossen
• En ook niet te begrijpen 

– Rom. 11:33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis 
Gods, hoe  ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn 
wegen!

• Bedenk steeds met eerbied en ontzag dat God: 
• Aan niemand onderworpen is

- Jes. 45:9: Wee dien die met zijn  Formeerder twist, gelijk een potscherf 
met aarden potscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: 
Wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?

- Rom. 9:20 Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt?

• Aan niemand verantwoording schuldig is.
– Job 9:12 Wie zal tot Hem  zeggen: Wat doet Gij?



Van de zonde (Adams val) (2)

• De oorsprong van de zonde:
– De val van de engelen

• Verstoorde de volmaaktheid in de hemel
– De duivel kon niet rusten voor hij de gehele 

schepping had meegesleurd in het verderf
• Door de val van Adam is de zonde in de wereld 

gekomen (v/a 1)
– Rom 5:12a  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld 

ingekomen is, en door de zonde de dood;
– Kant. 29: Namelijk Adam, 1 Kor. 15:21, waaronder ook Eva begrepen 

is, alzo deze twee één vlees waren, en een gemene stam van het 
gehele menselijke geslacht

• Adam is ons verbondshoofd
• Daarom is zijn zonde ook onze zonde (erfzonde)

– Rom. 5:12b en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken 
allen gezondigd hebben



Van de zonde (Adams val) (3)

Geschiedenis van de val is beschreven in Genesis 3
• De eerste zonde:

– Overtreding van het proefgebod (v/a 2)
– Gen. 2:17: Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, 

daarvan zult gij niet eten

• Was een van de bomen in het Paradijs (v/a 3)
– Gen. 2:9: En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen 

spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze

• Niet beschreven welke vruchten deze boom droeg (v/a 4)
– Wel dat ze bergeerlijk waren

– Gen. 3:6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij 
een lust  was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om 
verstandig te  maken

• Eva at eerst, daarna Adam (v/a 5)
– Gen 3:6 en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met  

haar, en hij at.



Van de zonde (Adams val) (4)

• De aanleiding tot de zonde 
• De verleiding van de mens door de satan (v/a /6)

– Satan veranderde zich niet in een slang, maar sprak 
door haar

– Gen. 3:14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit 
gedaan hebt, zo  zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het 
gedierte des velds!

– Satan gebruikte de slang wegens haar listige aard
– Gen. 3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds

• Satan wendde zich tot Eva. WAAROM? 
– Zij was niet zwakker - ook zij droeg Gods beeld
– Eva was geen verbondshoofd

• Als zij alleen gevallen was, was zij alleen gestorven
– MAAR: Door Eva dacht satan invloed te kunnen 

krijgen op Adam als hoofd van het verbond der 
werken



Van de zonde (Adams val) (5)

• De daad van de zonde 
• Zonde is moedwillige afval van God
• Zonde betekent doel missen:

– doen wat God verboden heeft 
– nalaten wat God geboden heeft.

– 1Joh.3:4 Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de 
ongerechtigheid; want  de zonde is de ongerechtigheid

• Zonde is:
– gehoorzaamheid aan de duivel

– 1 Joh. 3:8 Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt 
van den  beginne.

• een abstractie en geen geschapen substantie (dus niet iets 
zelfstandigs of stoffelijks)

• Zondigen is:
– een daad in gedachten, in woorden, in werken
– van redelijke schepselen (engelen en mensen)

• Dieren kunnen niet zondigen



Van de zonde (Adams val) (6)

• Satan werkt trapsgewijs:
- Gaat het gesprek aan
- Veinst onwetendheid
- Zaait twijfel

– Gen. 3:1Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten 
van allen boom dezes hofs?

• Lokt  daarmee listig Eva’s antwoord uit.
– Gen. 3:2-3 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der 

bomen dezes hofs zullen  wij eten; Maar van de vrucht des 
booms, die in het midden des hofs is, heeft God  gezegd: Gij zult 
van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet  sterft.

• Gaat over tot de aanval
• Schildert God als een leugenaar en tiran af (v/a 7)

– Gen. 3:4-5 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den 
dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan 
eet, zo zullen uw ogen  geopend worden, en gij zult als God 
wezen, kennende het goed en het  kwaad



Van de zonde (Adams val) (7)

• Eva komt trapsgewijs tot zonde:
1. Begint met de vrucht aan te zien

- Gen.3:6a En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij 
een lust  was voor de ogen

2. Dit leidt tot begeren
- Rom.7:8 Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, 

heeft in mij alle  begeerlijkheid gewrocht; 
- Jak.1:15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de 

zonde  voleindigd zijnde baart den dood.

3. De begeerte leidt tot de daad
- Gen. 3:6b en zij nam van zijn vrucht en at

- Deze drie trappen zijn tot de dag van vandaag 
herkenbaar in de weg die tot de zonde leidt!

• Was het middel om Adam te verleiden (v/a 8)
- Gen. 3:6c en zij gaf ook haar man met  haar, en hij at.
- Kantt. 15: Te weten, van de vrouw overreed zijnde, als te zien is vers 17.



Van de zonde (Adams val) (8)

Gevallen van een top van eer. In eeuwige verwoesting neer’

• De gevolgen van de val (v/a 10)

– God in Zijn eer gekrenkt
– God  tot leugenaar gemaakt

- 1Joh. 1:10  Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo 
maken wij Hem tot een leugenaar

– Werkverbond verbroken
• De mens kan Gods eis, die blijft bestaan, nooit 

meer vervullen
- Rom. 8:3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het 

vlees krachteloos  was, heeft God, Zijn Zoon zendende in 
gelijkheid des zondigen vleses,  en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees

– Gods beeld verloren
– De drievoudige dood onderworpen



Van de zonde (Adams val) (9)

• Door de zondeval van Adam (en wij met hem):
– Het beeld van God in ‘engere zin’  geheel verloren 
– Gekomen in drievoudige doodstaat

– Gen. 2:17: want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven

1. Geestelijke dood
– Efez. 2:1: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart 

door  de misdaden en de zonden;
2. Lichamelijke dood

– Ps. 89:49 : Wat man leeft er, die den dood niet zien zal

3. Eeuwige dood
– Openb. 14:11:  En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, 

en zij hebben  geen rust dag en nacht

• Kennis à dwaasheid
• Gerechtigheid à ongerechtigheid
• Heiligheid à smet der zonde



Van de zonde (Adams val) (10)

• Beeld van God in ‘ruimere zin’ door zondeval
– niet geheel verloren maar ernstig geschonden:

• De mens werd sterfelijk
– Rom.6:23:  Want de bezoldiging der zonde is  de dood

• De mens bleef redelijk zedelijk schepsel*
• Niet te verontschuldigen en ten volle verantwoordelijk

– NGB Art. 14: … dewelke genoegzaam zijn om den mens alle onschuld 
te benemen… Zie ook DL III/IV.4): 

• De mens heeft alle rechten tegenover God 
verloren

• Door de zondeval is onze wil en ons verstand op het kwade gericht
– Rom. 7:19:  … maar het kwade, dat ik niet wil,  dat doe ik
– Efez. 4:18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven 

Gods, door  de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns 
harten

*‘Door de val is de logische denkfunctie van de mens niet aangetast geworden’  (stelling 
Dr. C. Steenblok)



Van de zonde (Adams val) (11)

Rechtstreeks gevolg van verlies van Gods beeld (v/a10)
– Gevoel dat zij naakt waren

- Gen. 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden 
gewaar, dat zij naakt  waren.

- Job 31:33 Zo ik, gelijk Adam, mijn overtredingen bedekt heb, door 
eigenliefde mijn  misdaad verbergende

– Schrik in het geweten
- Gen. 3:10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde;

– Directe straf
• Uitwerping uit het Paradijs

– Gen.3:23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden

• Onder de vloek de aarde ‘bouwen en bewaren
– Gen 3:19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten

• Deze opdracht de aarde te ‘bouwen en bewaren’ noemt 
men  ‘rentmeesterschap’



Van de zonde (Adams val) (12)

• Noodzaak van de val?
• Door God besloten

– Niet lijdelijk toegelaten, maar Hij wilde de val
- Spr.16:4:  De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil; ja, ook 

den goddeloze  tot den dag des kwaads.

• Waarom wilde God de val?
– Opdat Hij verheerlijkt zou worden in Zijn 

gerechtigheid en barmhartigheid
- Rom. 9:21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit 

denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter 
onere?

• Heeft God de mens dan een strik gespannen?
– Nee want de mens was geschapen met het vermogen 

staande te kunnen blijven
• Waarom dan een proefverbod?

– Om aan te tonen dat de mens zijn Schepper welbewust en 
met vrije wil zou dienen



Van de zonde (Adams val) (13)

• De val lag in de wil van Gods besluit
– Voor de mens ons verborgen

– Deut. 29:29 De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; 

• De mens is gehouden aan Gods bevel
– Voor de mens geopenbaard

– Deut. 29:29 maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze 
kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

– Zie geschiedenis Ezau, Farao, Judas enz.

• Ondanks zondeval tijdelijke zegeningen
– Voor de uitverkorenen door de verdienste van 

Christus
– Joh. 17:9 Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij  Mij 

gegeven hebt

– Voor verworpenen door Gods algemene genade 
– Matth. 5:45 want Hij  doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en 

regent over rechtvaardigen  en onrechtvaardigen.



Van de zonde (Adams val) (14)

Huiswerkvraag

Waarom wordt de eerste zonde van de mens een ‘val’ 
genoemd? (enkele redenen noemen)


