
 

 

Vragen Bijbelstudie D.V. 18 januari 2017 – 19:45 uur 
Thema: Gods goede schepping en de oorsprong van de ellende 
 

Deze Bijbelstudieavond gaat over Gods goede schepping en de oorsprong van de ellende: waar komt de zonde in 

de wereld vandaan en wat lezen we daarover in de Bijbel. 

Het is fijn als het u lukt om alle vragen voor te bereiden, maar als het te veel is, maak dan gewoon een keuze.  

Per slot van rekening is het belangrijker om er te zijn dan om alles voorbereid te hebben. 

 

Vragen   
1. Bijbelgedeelte 1:     De schepping: Gen 1 en 2 

a. Gen. 1 beschrijft de schepping in 6 dagen. Kunnen we dit nog vasthouden bij de huidige stand van de 

wetenschap die spreekt over evolutie in miljoenen jaren? Is dit eigenlijk wel zo belangrijk? 

b. In Gen. 1 lezen we dat het “(zeer) goed” was. Hoe vaak komen we die uitdrukking in dit hoofdstuk 

tegen? Wat houdt dit in, vergeleken met de natuur/wereld van nu?   

c. De mens werd geschapen naar naar Gods Beeld (Gen 1:26, 27). Wat was dat beeld van God in de mens?  

Zie ook Ef 4:24 en Kol 3:10. 
 

2. Bijbelgedeelte 2:     De zondeval: Gen. 3 

a. In Gen 2:16, 17 lezen we het proefgebod. Wat houdt dit in? 

b. In Hosea 6:7 wordt dit een verbond genoemd. Welk verbond is dat? 

c. De val: moedwillig en vrijwillig. Bewijs dit uit het gesprek tussen Eva en de slang (Gen 3:1-7).  Betrek 

hierbij DL III/IV paragraaf 1, vooral wat over de wil van de mens wordt gezegd. 

d. Wat zijn de gevolgen van de zondeval die in Gen 3 genoemd worden? 
 

3. Bijbelgedeelte 3:     De erfzonde: Rom 5:11-21 

a. Wat hebben wij volgens dit bijbelgedeelte met de overtreding van Adam te maken? o.a. vs 12-14 

b. Erfschuld en erfsmet: wat betekenen deze twee begrippen. Hoe komt dit openbaar bij ons mensen en 

bij kinderen die geboren worden. 
 

 

De volgende twee vragen kunnen eventueel ook nog besproken worden: 
 

4. Bijbelgedeelte 4: De vrije wil: Rom 3:12  en DLIII/IV par 3 en HC vr 8. 

a. Wat heeft de zondeval met onze wil gedaan?   

b. Kunnen we nog goed doen uit onszelf? 

c. Hoe zit dat met ‘het kwade nalaten’? 

 

5. Stellingen: waar of niet waar? Indien mogelijk, zoek een Bijbelse onderbouwing. 

a. Het is niet eerlijk dat wij de gevolgen van de zonde van Adam dragen. 

b. Maria had geen erfzonde omdat anders Jezus niet zonder zonde geboren kon worden. 1 

c. De doop wast de erfzonde af, anders kunnen kinderen die jong sterven niet zalig worden. 

 

Algemene vragen 
 Wat betekent de uitdrukking: Adam niet geleerd 

is Christus niet begeerd 

 Wat bedoelen we met de drievoudige dood, als 
gevolg van de zondeval? 

 Wat houdt het (roomse) leerstuk van de 
Onbevlekte Ontvangenis in? (feestdag 8 dec.) 

Leesstof ter voorbereiding 
 Catechismus: vr 6-11 

 Dordtse Leerregels: I par 1, 15 

 Dordtse Leerregels: III/IV par 1, 3, 11, 12 

 Nederlandse Geloofsbelijdenis: art 14-16 

 Kort Begrip: vr 8-13

 

                                                           
1 http://www.marypages.com/OnbevlekteOntvangenis.htm 


