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De fabel van de kikker en de 
schorpioen



Voorbeeldige mensen?



Mijn verjaardagscadeau 

• Rutger Bregman • Gods Woord
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Romeinen 3:10

Er is geen mens 
rechtvaardig, 
zelfs niet één, er 
is geen mens 
verstandig, er is 
geen mens die 
God zoekt’



De blauwe golf
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‘We herdenken wie we niet willen zijn, 
zonder door te hebben dat alles 
waarnaar we kijken al in ons zit.’ 



Hoe zit dat bij mij?
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De schepping en de zondeval
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1 Van alle in het wild levende dieren 

die God de Heer, gemaakt had, was 

de slang het sluwst. Dit dier vroeg 

aan de vrouw: ‘Is het waar dat God 

gezegd heeft dat jullie van geen 

enkele boom in de tuin mogen 

eten?’ 2 We mogen de vruchten van 

alle bomen eten, 3 behalve die van 

de boom in het midden van de tuin. 

God heeft ons verboden van de 

vruchten van die boom te eten of ze 

zelfs maar aan te raken; doen we 

dat toch, dan zullen we sterven. 



De schepping en de zondeval
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4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven’, zei de 

slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de 

ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, 

dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis 

zullen hebben van goed en kwaad’. 6 De 

vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten 

zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor 

het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de 

boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte 

een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook 

wat aan haar man, die bij haar was, en ook 

hij at ervan. 7 Toen gingen hun beide de 

ogen open en merkten ze dat ze naakt 

waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan 

elkaar en maakten er lendenschorten van. 



Een nader onderzoek…
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Meer of minder zondig? 
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of



Bakken we er dan niets van?? 
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On bended knee is 
no way to be free

Fil. 2:8-11 En als mens verschenen heeft Hij zich 
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood 
door het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en 
de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat 
in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 
hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal 
belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de 
Vader. 



Samenvatting

• Tobberij

• Kans op kans

• Falen op falen

• Jezus redding
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De moraal van het verhaal
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Conclusies

1. Wij zijn zondig, maar Gods zoon heeft 
onze gered en gerechtvaardigd

2. Dit geldt voor élk mens, ongeacht onze 
achtergrond en ernst van zonde

3. Mocht je dit alles al weten: kom nog 
meer onder de indruk van wie Hij is

4. Wanneer je je (té) groot voelt: word 
klein en kniel bij het kruis
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