
 
 
 

 
 

 
 

In het begin van deze aarde was 
alles nog goed. God had gezien dat 
alles wat Hij gemaakt had heel goed 
was. 
Maar was het ook volmaakt?  
Daar over gaan we antwoorden 
opzoeken en over nadenken. 

 
Vraag 1. en 2. gaan over Gen.2:8. 
1.Wat had God voor Adam gemaakt om in te wonen? En hoe heet het? 
_____________________________________________________________ 
 
2.Waar had God die geplant?  _____________________________________ 

 

3.Denk eens na: als God in een stuk van de aarde deze tuin geplant had, was de 
hele aarde dan een tuin?______________________ 
 
4.Adam moest dingen doen die elke tuinman doet. Kun je iets opnoemen? 
 
______________________________________________________________ 
 
5. Lees Gen.2:15.  Wat moest Adam volgens de Bijbel nog meer doen in deze 
tuin? 
_____________________________________________________________ 
Dat betekent dat Adam de tuin moest bewaken en groter maken. 
 
5.Bewaken is meer iets voor een politieagent of een boa. Dat is geen gewoon 
werk voor een tuinman. Zet een kringetje om het plaatje van een bewaker. 

 
               



6.Lees Gen.3:1Wat was er in de hof gekomen, waar Adam en Eva voor moesten 
oppassen?  
_______________________________________________________________ 
 
7.Het was vanwege de vijand, dat Adam zijn taak van God kreeg. 
Overal rondom de tuin was vijandig gebied. En Adam moest overwinnen, want 
hij moest van God de tuin groter maken. Lukte het Adam? 
_________________________________________________________________ 
 
8.Vertel met je eigen woorden wat er 
gebeurde met de 2 bomen en de slang. 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
9.a.Nadat ze gegeten hadden van de verboden vrucht maakten Adam en Eva 
kleding. Waarvan maakten ze die? Kijk in Gen.3:7. 
_______________________________________________________________ 
 
b. Lees Gen.3:10  Drie woorden die bij Adam en Eva ’s gedrag horen staan 
hieronder. De letters staan door elkaar. Kun je ze vinden? 
 
katan   ___________      deverse  ___________           bergvor   ___________ 
 
 
10.Door hun misstap gingen dingen veranderen. Lees Gen.3:15-19. 
Ze moesten de tuin verlaten en er kwam moeite in hun leven. Het was geen 
verrassing voor God. Schrijf Gen.3:19 over:  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 



 
Het ergste was, dat ze nu sterfelijke mensen geworden waren.  
Dat betekent dat ze later in hun leven zouden sterven. 
Adam en Eva schaamden zich voor God. Ze wisten dat ze fout zaten. 
Ze moeten de gevolgen dragen. Maar God is barmhartig en rechtvaardig. 
Hij gaat toch met hen verder. 
11.God verandert wel hun kleding. Wat krijgen zij van God? Kijk in Gen.3:21. 
 
_______________________________________________________________ 
 
b.Weet je waar die van gemaakt zijn? _________________________________ 
 
 
De nieuwe kleding vertelt van de Here Jezus. Als wij 
in de Here Jezus geloven, worden wij 
ook door God bekleed. Met Christus. Omdat Christus 
de vijand wel kon overwinnen is er verzoening 
(=goed maken) gekomen. Daarom kon God Adam en 
Eva vergeven. En God doet hetzelfde met jou en mij 
als wij Hem willen geloven.     
 
       
 
C.Kijk in Gen.3:7  Toen ze van de verkeerde boom hadden gegeten was er iets 
gebeurd met één van de zintuigen van Adam en Eva. Kruis het goed antwoord  
aan. 
0 neus             0 oren                0 tast            0 ogen          0 smaak      
 
Het betekent ook dat er iets met hun denken was gebeurd. Ze zagen voortaan 
de dingen niet meer zoals God, maar alleen de buitenkant. 
 
 
D.Kijk nog eens naar Gen.2:7. Hoe was Adam gemaakt door God? 
Er staat iets over zijn lichaam en zijn geest. Wat is buitenkant en wat is 
binnenkant? 
Vul dat hieronder in. 
 
Stof der aarde = _____________________________________________ 
 
Adem des levens   =  _____________________________________________ 


