
 

         WAT DE BIJBEL ONS LEERT OVER DE OORZAAK VAN ZONDE 

BEGIN VAN DE ZONDE.                                                      
1. Waar en wanneer is de zonde begonnen?                                       (Openb. 12:7-10) 

...........................................................................................................................            

2. In wie is de zonde ontstaan?                                                                  (Eze. 28:14-17) 

........................................................................................................................... 

DE ZONDE OP DE WERELD.                                                                  
3. Wat voor teken van gehoorzaamheid gaf God aan Adam en Eva?   (Gen 2:15-17) 

........................................................................................................................... 

4.Waaruit bestond de eerste zonde?                                                             (Gen. 3:1-6) 
........................................................................................................................... 

HET ERNSTIGE GEVOLG VAN DE ZONDE.                                                        
5. Wat is zonde?                                                                                                 ( 1 Joh. 3:4) 

...........................................................................................................................               

6. Aan wie geeft de zondaar zich over?                                                           (1Joh. 3:8) 

...........................................................................................................................                

7. Welk gevolg heeft de zonde aan het eind?                                              (Rom. 6:23) 
........................................................................................................................... 

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1. Weersta satan in de naam van God. 
2. Schipper (speel) niet met de zonde. 
3. Overwin met de hulp van Jezus. 

                                           (Jak.4:7)  
                                (Rom. 6:12) 
                                (Rom. 8:37)      

Satan (Lucifer) is de auteur van de zonde. Lucifers werd perfect geschapen. (Eze. 28:14, 15). Hij 
wilde gelijk worden aan God (Jes.14:13, 14). Er begon een oorlog in de hemel (Op.12:7-9). 
Lucifer bleef niet in de waarheid (Joh.8:44). Hij heeft vanaf het begin gezondigd (1Joh.3:8).                                                                                                                        
Wat is zonde? Het is een overtreding van of falen met de wet van God (1Joh.3:4). Alle 
ongerechtigheid is zonde (1Joh.5:17). Weten wat goed is en het niet doen (Jac.4:17). Weiger de 
boodschap van Jezus Christus (Joh.15:22).   De afschuwelijke consequentie van de zonde. Hij 
neemt de vrede van de ziel weg (Jes.57:20,21; Rom.2:9). Het scheidt de persoon van God (Jes. 
59:2). Het maakt de zondaar tot een slaaf van Satan (1Joh.3:8). Het veroorzaakt de eeuwige 
dood (Rom.6:23).                                                                                                                                           
Wonderbare hulp in de strijd tegen de zonde. We hebben een continue strijd tegen de vallen 
van Satan (Ef.6:11,12). Maar als wij met God zijn, dan zal de Satan van ons vlieden (Jac.4:7). Wij 
hebben een complete wapenuitrusting om ons te verdedigen tegen de aanvallen van de boze 
(Ef.6:11-18). Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonde (1Joh.1:7). 
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Mijn Besluit: __________________  
Ik zal er voor bidden en zorgen dat mijn 
zonden, met God’s hulp worden afgewassen. 
 

 Ik accepteer          Leraar 
 
........................         ........................ 
 
 
 


