
 
 
 

Bij Adam en Eva was het eerst goed. Maar niet 
volmaakt.  Toen het mis ging met de verboden vrucht 
sprak God woorden uit tegen Adam en Eva en de 
slang.  
 
1.We lezen Gen.3:14-17. Vul in tegen wie God sprak. 
 
Vers 14.Je bent vervloekt. Op je buik moet je voortaan gaan.  

 
Vers 15 Ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw. 
Ook tussen jouw zaad en het zaad van de vrouw. 

 

Vers 15 Het zaad van de vrouw zal jouw kop vermorzelen. 
Maar jij zult het zaad van de vrouw de hiel vermorzelen. 

 

Vers 16 Je zult smart hebben met je zwangerschap.  
 

Vers 16 Je zult moeite hebben om met je man te leven.  
 

Vers 17 De aardbodem is nu vervloekt door jou.  
 

Vers 17 Je zult met moeite de aardbodem bewerken. 
Het zal doornen en distelen voortbrengen. 

 

 
Gods woorden waren slechte boodschappen voor alle drie. Maar er zat ook een 
belofte in. Die staat in vers Gen.3:15. Als “zaad” genoemd wordt, moet je aan 
“zoon” denken. Wie zou het zaad van de vrouw  kunnen zijn? We weten het uit 
de Bijbel. 
2.a.Lees Luk.1:30,31. Wie is deze vrouw?______________________________ 
 
b.En hoe heet haar zoon? __________________________________________ 
 
c.Kijk in Luk.1:32. Wie is de vader?____________________________________ 

 
3.Als je de stamboom van Adam bekijkt, 
kom je uit bij deze zoon. 
Het staat in Luk.3:23-38. 
Welke bekende namen zie je staan in vers 31 
en vers 34?  
________________ en _________________ 



 
4.Schrijf  jouw naam onderaan, daarboven de namen van de ouders en 
daarboven de namen van je grootouders. 
 
De belofte, die Adam kreeg ging over op zijn zoon, toen hij stierf. De belofte dat 
de zoon van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen . 
Dus elke generatie was er weer een nieuwe kans om de verlosser te brengen. 
God nam de tijd om heel veel andere werken tussendoor te regelen, maar de 
belofte bleef geldig. De belofte was heel belangrijk om de vloek weg te doen. 
 
5.a.Lees Luk.22:52,53. Toen Jezus zich gevangen liet nemen zei hij iets over de 
belofte. Vul de zin aan:  
……..maar dit is uwe ure en de _____________ der______________________. 
Dat gaat over de verwonding die Jezus onderging, door te sterven. 
Het was de satan die de mensen opstookte dat te doen. 
 
b.Welk deel van de belofte werd toen werkelijkheid? 
0 dat de slang het zaad van de vrouw de hiel vermorzelt. 
0 dat het zaad van de vrouw  de kop van de slang vermorzelt. 



 
6.a.Lees Matth.28:16-18. Toen Jezus na zijn opstanding de discipelen 
ontmoette, zei Hij ook iets over de belofte. Vul de zin aan: Mij is gegeven  
 
______________        _________________ in hemel en op______________. 
 
b. Welk deel van de belofte werd toen werkelijkheid? 
0 dat de slang het zaad van de vrouw de hiel vermorzelt. 
0 dat het zaad van de vrouw  de kop van de slang vermorzelt. 
 
Jezus werd de Verlosser. Hij vervulde de belofte als Zoon van Adam. 
 
C.Hieronder zie je belangrijke personen uit de Bijbel die in het geslachtsregister  
van de Here Jezus voorkomen. Zij droegen de belofte mee. Zij waren ook zonen  
van Adam een heel stuk later dan Adam. De Bijbel noemt zo iemand “Zoon des 
Mensen”. Dat is hetzelfde als zoon van Adam. Herken je ze? 
 
______________     _______________    ________________  ______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Wist je dat de Here Jezus ook broertjes en zusjes had? 
Lees Mark.6:3 en schrijf de namen van de broers op. 
 
________________________________________________________ 

 


