
LES 1 – DE EERSTE REIZIGERS 

Genesis 1-3 

THEMA:  Introductie van het doel van deze serie lessen. 

Het aantonen dat alleen Christus een bedekking voor zonde levert. 

 

           Vandaag beginnen we een reis. Laten wij ons inbeelden dat wij reizigers zijn welke de 

lange, lange weg bereizen die we De Verkeersweg van het Leven noemen. Het is de weg 

welke begint in de hof van Eden waar het menselijke leven op deze aarde begon. Het eindigt 

met het koninkrijk van God op deze aarde.  

           Zij die reizen hebben een wegenkaart of een handleidingsboek nodig. God heeft ons 

voor dat doel Zijn Woord gegeven, de Bijbel. Psalm 119:105. Wij hebben God’s 

handleidingsboek nodig en we zullen het gedurende de reis gebruiken. Terwijl we De 

Verkeersweg van het Leven afreizen zullen we vele andere reizigers tegen komen. We zullen 

vele reizigers zien welke hun eigen weg gaan, maar allen reizen we naast elkaar totdat het 

oordeel komt. De bijbel vertelt ons: “Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar haar einde is 

de weg van de dood.” Spreuken 14:12. Allen die deze verkeersweg bereizen moeten kiezen 

welke weg zij willen gaan.  

            Zij die reizen moeten ook de wegregels kennen. We zullen zien dat God’s reiswetten 

verschillend waren op sommige tijden en plaatsen dan van wat ze waren op andere tijden en 

plaatsen. In de tijd waarin we nu leven zijn de wetten heel veel anders dan van wat ze waren 

in de dagen van Adam en Eva, de eerste mensen. Gehoorzaamheid aan de reiswetten op De 

Verkeersweg van het Leven betekent het verschil tussen leven en dood.  

             De tijd waarin we vandaag de dag leven wordt op de tekening aangeduid als GENADE 

LUCHTHAVEN. Je zult tijdens de reis leren waarom het GENADE LUCHTHAVEN wordt 

genoemd.  

                We gaan zo’n 6000 jaar in de tijd terug om onze reis te beginnen in de mooie hof 

van Eden. Hier zien we Adam en Eva. Als we zien in ons handleidingsboek, de Bijbel, kunnen 

we het verhaal lezen over wat er gebeurde met de eerste reizigers op De Verkeersweg van het 

Leven. 

Aan Adam en Eva waren speciale reiswetten gegeven. Wij lezen hierover in Genesis 

2:16-17. In het bijzonder was hun verteld om niet te eten van een speciale boom in de hof 

welke de boom van de kennis van het goede en het kwade heette. Alles was perfect tot de dag 

dat de verleider, de vijand van God en de mens, tot Eva sprak. Hij betwijfelde God’s Woord, hij 

loog en Eva geloofde hem in plaats van God. Eva zag, nam, at van de vrucht van de verboden 

boom en gaf aan Adam welke ook at. Toen werden hun ogen geopend om zonde te zien terwijl 

ze daarvoor onschuldig waren. Zij zagen zichzelf nu schuldig en naakt voor God en zij hadden 



grote angst. Zij hadden de weg van de dood gekozen. “Het loon van de zonde is dood.” 

Romeinen 6:23. 

                 

  

                 Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van de hof van Eden 

 

                Dood betekent afscheiding van God, niet alleen in dit leven maar voor alle 

eeuwigheid. Adam en Eva probeerden hun zonde en naaktheid te bedekken middels het werk 

van hun handen: zij hechtten vijgeboombladeren samen om zich te bedekken. 

                Toen, terwijl ze probeerden om zich voor God te verbergen, kwam God om hen te 

zoeken. Hij kwam omdat Hij van hun hield en omdat Hij een oordeel moest uitspreken over 

hun zonde. God bracht een vloek over de slang, de vrouw, de man en over de aarde. Wat 

waren deze vloeken? Genesis 3:14-19 vertelt ons welke oordelen God aan elk gaf. God 

vervloekte de aarde om Adam’s wil.  

                 Tezamen met de vloeken gaf de God van genade, liefde en barmhartigheid ook de 

belofte van een grote Overwinnaar die een dag zou komen om de zonde en de dood te 

overwinnen en om de kop van de slang te vermorzelen. Genesis 3:15. In 1 Korinthiërs 15:45 

wordt deze overwinnaar de laatste Adam genoemd. Hij is de Here Jezus Christus, die door 

Zijn dood aan het kruis van Golgotha, zonde en dood overwon en daardoor de duivel versloeg.  



                 God doodde een dier in de hof, het bloed was gevloeid, het onschuldige dier stierf, 

en haar vellen werden aan Adam en Eva gegeven om hun schaamte en naaktheid te 

bedekken. Alleen God kon zo’n bedekking leveren, een bedekking voor hun zonde, en het is 

een beeld van de Here Jezus Christus, die niet alleen de zonde van de mens bedekte maar 

deze ook wegnam door Zijn dood aan het kruis.  

                  Het verhaal van de eerste reizigers is het verhaal van de eerste zondaars. De 

eerste Adam zondigde en allen die uit Adam in deze wereld zijn geboren, zijn geboren 

zondaars en hebben gezondigd. Zij hebben allen hun leider gevolgd, Romeinen 5:12-14. “Het 

loon van de zonde is dood.” Daarom zullen allen sterven, allen die leven in deze bedeling van 

genade alsook zij uit andere bedelingen. Merk op dat een bedeling geen tijdsperiode is, maar 

de daad van uitdelen of dat wat uitgedeeld wordt. “De genadegave van God is het eeuwige 

leven in Christus Jezus onze Heer.” De werken van Adam en Eva werden niet door God 

geaccepteerd en zo ook niet de werken van de mens vandaag de dag. Net zoals de 

dierevellen een fysieke bedekking voor Adam en Eva leverden, zo levert Christus de nodige 

bedekking van rechtvaardigheid aan allen die in Hem willen geloven als zijn/haar persoonlijke 

Verlosser. 

                   Welke keus heb jij gemaakt? Ben je op de weg welke recht lijkt en het is de weg 

van de dood? Of geloof  je in de Here Jezus Christus als jouw persoonlijke Verlosser van de 

eeuwige dood en ben je op weg naar het eeuwige leven? 

 

GEHEUGENVERS: “Want het loon van de zonde is dood; maar de genadegave van God 

is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.” Romeinen 6:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES 1 – WERKBLAD 

1. Waar start De Verkeersweg van het Leven op deze aarde? Genesis 2:8 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Waar eindigt De Verkeersweg van het Leven op deze aarde? Openbaring 21:1 

 

______________________________________________________________________ 

 

3. Schrijf Spreuken 14:12 op ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Wat waren de reiswetten in de hof van Eden? Genesis 2:15-17 

a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

 

5. Welke straf sprak God uit over de slang? Genesis 3:14-15 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Over Eva? Genesis 3:16 _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Over Adam? Genesis 3:17-19 _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Schrijf de eerste bijbelse profetie op over de Here Jezus Christus: Genesis 3:15 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Wij zijn als Adam en Eva op drie manieren. Zoek de bijbelverzen op en vul de open 

ruimtes in. 

a) Romeinen 3:23 – Wij hebben allen _______________________________________ 

b) Romeinen 5:12 – Wij gaan allen  ________________________________________ 

c) Romeinen 6:23 – Wij kunnen allen _______________________________________ 

__________________hebben in Christus Jezus onze Here. 

 

10. Schrijf Romeinen 6:23 op_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 


