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6. Waarom is er dan zoveel ellende op de wereld? 
 

 
 
1. Waarom kwam er ellende in de wereld?   Adam en Eva zondigden. Daardoor kwam 
er dood in deze wereld. De ongehoorzaamheid van Adam en Eva heeft dit gedaan. 
 
2. Leg uit hoe dat gebeurde:   Ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad, 
terwijl God had gezegd dat dit niet mocht. Dat was de enige regel. 
 

3. Leg eens uit: waarom heeft God dan die slechte boom daar neergezet? 
Om te beginnen was de boom niet slecht, maar het was fout om ervan te eten omdat God dat 
gezegd had. Het zou namelijk een wereld openen die gesloten moest blijven. Toch was het  
noodzakelijk dat die boom er was. LIEFDE moet uit VRIJE WIL zijn, niet gedwongen. God  
schiep dus de mens met een vrije wil om voor of tegen Hem te kiezen.  
 

4. Adam en Eva moesten heersen op aarde. Wie nam het van hen over na de zonde? 
De dood nam de heerschappij over! Nu zie je de dood nog steeds in de wereld rondgaan. 
 
5. Wat heeft die nieuwe slechte heerser gedaan? Die dood werkte door in geest (afge- 
scheiden zijn van God), in lichaam (ziekte), in emoties (trauma’s, depressie etc.), in relaties 
(scheiding, ruzie), in financieën (armoede) etc. 

6. Welke drie belangrijke woorden van ‘totaal herstel’ heb je tot dusver geleerd? 
Sozo, Shalom, Totale Genade 

Een vrije wil hoort bij echte liefde. 
Ieder mens heeft van God het recht gekregen om zelf te kiezen 
om van Vader God te houden en naar zijn karakter te leren 
wandelen of om God af te wijzen en te leven naar eigen inzicht en 
lusten. God moet jouw vrije keuze respecteren.  
De mens kan dus kiezen voor vloek en dood, of zegen en leven. 
 

Kernwoord 
 

‘Vrije wil’ 

“…vandaag geef ik je de keus tussen leven en dood, tussen 
zegen en vloek. Kies toch voor het leven: jullie en je 
nakomelingen zullen gelukkig zijn.”  
Deuteronomium 30:19   gnb96 
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