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In het zesde vers is er daadwerkelijk sprake van ongehoorzaamheid aan het 
gebod van de Heere. In de verzen ervoor wordt Eva door de satan misleid. 
De satan probeert haar eerst aan het twijfelen te brengen en vervolgens zegt 
hij dat ze als God zullen wezen. De duivel spiegelt hen dus voor dat ze er 
beter van worden. 
Adam en Eva schuiven de schuld op elkaar. Ze willen beide geen schuld 
bekennen. In Adams antwoord lijkt het of God zelf ook schuldig was aan deze 
zonde. God gaf hem de vrouw en de vrouw gaf aan hem de vrucht.  
De schuld op een ander schuiven werkt schuldverzwarend. In plaats daarvan 
zouden we moeten bekennen en over onze zonde berouw moeten hebben. 
De moederbelofte. Door straf is er vergeving mogelijk. Want er moet 
rechtvaardig gehandeld worden. Christus heeft dat in de volheid van de tijd 
gedaan voor Zijn volk. 
Tegenover overtreding en ongehoorzaamheid staat wel straf. Ook in tijdelijk 
opzicht. 
Wat gedaan is, is niet ongedaan te maken. Maar door het beloofde Zaad was 
er voor Adam en Eva vergeving mogelijk en is daar ook de mogelijkheid voor 
ons. Adam hoefde dus niet te wanhopen. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 2 tot en met 6 is de kern rondom 
schuldig zijn naar het rechtvaardig oordeel Gods, maar ook de mogelijkheid 
van zalig worden.  
Veel artikelen uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis passen bij deze thema’s. 

Psalm / Lied Psalm 14: 1 
Psalm 22 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• De oorsprong van het kwaad, dus ook het pesten, ligt in deze 
geschiedenis. Hierdoor is vanzelf deze geschiedenis ook de kern van 
wat de Bijbel leert over ongehoorzaamheid, zonde en straf, maar ook 
over schuld en vergeving. 

• In Romeinen 5 wordt kernachtig beschreven hoe door één mens de 
zonde in de wereld is gekomen, maar er ook door één Mens de zonde 
vergeven kan worden. Dit Bijbelgedeelte kan zeker overdacht worden 
in de bovenbouw. 

• Anderen de schuld geven, helpt het probleem niet oplossen. Als je 
schuld bij een ander vindt, kan dat een, in eigen ogen, legitieme 
reden zijn om door te gaan. Terugpakken / terug pesten (eventueel 
door anderen) is dan ook geen optie. Uiteindelijk moet ook de pester 
schuld belijden, straf ontvangen, er moet verzoening komen, zodat 
ook vergeving mogelijk is.  

 


