
KINDERNEVENDIENST ZONDAG  9 Januari 2022  

Op deze zondag staat Genesis  3:1-13 en Genesis 3:20-24 centraal:  

Adam en Eva mogen van God niet eten van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is, maar ze 

doen het toch. Daarom worden ze weggestuurd uit de tuin van Eden.   

Voor vandaag alleen de informatie voor groep 1. Groep 2 houdt zijn eigen alternatieve 

kindernevendienst   

  

OM TE BEGINNEN 

Luister goed!  

De kinderen staan aan de ene kant van de ruimte, jij staat aan de andere kant. Vertel de kinderen dat 

ze goed naar je moeten luisteren, want dan komen ze het verst. Op jouw teken lopen de kinderen zo 

snel mogelijk naar je toe. Zodra je ‘stop’ zegt, moeten de kinderen blijven staan in de houding waarin 

ze op dat moment stonden. Doe dit totdat alle kinderen bij jou zijn. Als een kind toch doorloopt als je 

‘stop’ zegt, moet hij of zij weer naar de andere kant van de ruimte lopen en opnieuw beginnen. Je 

kan dit ook doen door middel van hinkelen of achterstevoren lopen. 

 

BIJBELVERHAAL  4-8 jaar 

De vruchten van de boom  

‘God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ Eva kijkt om zich heen. 

Wie praat er tegen haar? Ze ziet het al. Het is een slang. ‘Nee hoor, dat klopt niet,’ zegt Eva blij. Ze 

vertelt aan de slang wat God heeft gezegd: ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve 

van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen maar aanraken, 

zullen we sterven!’ ‘Sterven?’ zegt de slang verbaasd. ‘Welnee, jullie zullen helemaal niet sterven. Als 

je van die boom eet, zul je alles begrijpen. Je zult net zo zijn als God!’ Eva kijkt nog eens naar de 

vruchten aan de boom. Ze zien er heerlijk uit. Zal ze ervan eten? Ik zou best als God willen zijn, denkt 

Eva. Hoe zou dat zijn? Ze plukt een paar vruchten en neemt een hap. Het sap druipt over haar kin. 

‘Adam!’ roept ze, ‘moet je eens proeven!’ Ze geeft hem een vrucht. ‘Als je van deze boom eet, zul je 

alles begrijpen. Dan weet je wat goed en wat kwaad is. Net als God.’ Adam kijkt van de vrucht naar 

de boom. En dan neemt hij een hap. Ineens lijkt het alsof er iets veranderd is. Eva kijkt om zich heen. 

De tuin ziet er nog hetzelfde uit. Maar waarom voelt het opeens zo anders? Ze ziet een boom met 

grote bladeren. Het is een vijgenboom. ‘Wat doe je?’ vraagt Adam. Eva trekt een paar bladeren van 

de boom en laat ze aan Adam zien. ‘Ik ga van deze bladeren kleren maken,’ zegt ze. ‘Ik ben zo bloot.’ 

Eva bindt de bladeren om haar heupen. Ook Adam pakt een paar bladeren en maakt er kleren van. 

Dan begint er een frisse wind te waaien in de tuin. ‘Volgens mij hoor ik God,’ zegt Adam bang. ‘Laten 

we ons verstoppen. Daar tussen die bomen.’ Ze hebben zich nog maar net verstopt als ze de stem 

van God horen: ‘Adam, waar ben je?’ Adam durft bijna niet te antwoorden. Zacht fluistert hij: ‘Ik ben 

hier, ik heb me verstopt. Ik ben bloot.’ ‘Hoe weet je dat?’ vraagt God. ‘Heb je gegeten van de boom 

waarvan je niet mocht eten?’ Adam wijst naar Eva. ‘Het komt door de vrouw die u aan mij gegeven 

hebt. Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten.’ Eva schudt haar hoofd. ‘Het komt niet 

door mij, maar door de slang! Hij heeft tegen me gelogen en daarom heb ik van de boom gegeten.’ 

‘Ik moet jullie straffen,’ zegt God. ‘Jullie hebben gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten. 

Daarom stuur ik jullie weg uit de tuin. Ik heb jullie gemaakt van aarde. Nu moeten jullie voortaan op 



die aarde gaan werken.’ Adam en Eva schrikken. Moeten ze weg van deze prachtige plek? Langzaam 

gaan Adam en Eva de tuin uit. God heeft kleren van dierenvellen voor hen gemaakt, en die trekken ze 

aan. Nog één keer kijken ze om naar de plek waar alles helemaal goed was. Adam zegt tegen Eva: ‘Zie 

je die engelen bij de ingang staan? Ze bewaken de tuin met een zwaard van vuur.’ Eva kijkt verdrietig. 

Ze zegt: ‘Nu moeten we ergens anders gaan wonen. We kunnen nooit meer terug naar die mooie 

plek... 

 

 

OM TE WETEN 

Adam en Eva  

Adam en Eva zijn de eerste mensen in de Bijbel. Adam is een Hebreeuws woord. Het betekent: mens. 

De naam Adam lijkt ook veel op het Hebreeuwse woord voor ‘aarde’. Zo kun je dus herkennen dat 

Adam van aarde gemaakt is (Genesis 2:7). In de eerste drie hoofdstukken van Genesis wordt Adam 

steeds ‘de mens’ of ‘de man’ genoemd. Maar als hij aan het einde van hoofdstuk 3 uit de tuin van 

Eden weggestuurd is, heet hij echt Adam. De Hebreeuwse naam voor Eva betekent: leven. Ook Eva 

heeft in het begin geen naam. Je leest pas dat zij Eva heet als ze weggestuurd is uit de tuin van Eden.  

 

Tuin van Eden  

De tuin van Eden is de plek waar de eerste mensen, Adam en Eva, wonen. De naam Eden betekent 

iets als: ‘sieraad’ of ‘meer dan genoeg’. Die naam past dus goed bij de tuin waar alles nog helemaal 

goed is. God is in de tuin dicht bij de mensen. In Genesis 3:8 kun je lezen dat hij door de tuin wandelt. 

God zegt dat de mensen voor de tuin moeten zorgen. En ze mogen van alle bomen eten, behalve van 

de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. 



OM OVER TE PRATEN 

- Adam en Eva wonen in de tuin van Eden. Wat mogen ze wel van God? En wat mogen ze niet?  

- Houden Adam en Eva zich aan de regel van God? Hoe komt dat?  

- Zijn er bij jou thuis of op school ook regels? Welke regel vind je gemakkelijk om je aan te houden? 

En welke vind je moeilijk?  

- Adam geeft Eva de schuld. En Eva geeft de slang de schuld. Geef jij weleens iemand de schuld 

terwijl je zelf iets deed dat niet mocht? Of krijg jij weleens de schuld terwijl je niks hebt gedaan? 

Waarom geven mensen vaak anderen de schuld van iets dat ze zelf gedaan hebben, denk je ? 

 

VERWERKINGEN 

 



 



 


