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Hoe kunnen wij verantwoordelijk zijn voor zonden die wij onvermijdelijk doen? 
De klassieke erfzondeleer antwoordt: het feit dat wij onvermijdelijk zondigen, is 
het gevolg van Adams eerste zonde. Op de één of andere manier waren alle mensen 
met Adam verbonden toen hij zondigde. Daarom is het onze eigen schuld dat wij 
onvermijdelijk zondigen. 

Dit boek beschrijft en beoordeelt de klassieke erfzondeleer, zoals die geformuleerd 
is door Augustinus, Anselmus van Canterbury en Johannes Calvijn. Ook gerefor-
meerde belijdenisgeschriften en het klassieke doopformulier van de Nederlandse 
gereformeerde kerken worden in die beoordeling betrokken. 

De grote bijbelse vragen komen aan de orde. Heeft Adam echt bestaan? Kan er, als 
de evolutietheorie waar is, een historische zondeval geweest zijn? Is er in de Bijbel 
sprake van collectieve schuld? Hoe beschrijft Paulus de menselijke feilbaarheid en 
de verhouding tussen onze zonden en die van Adam?

De auteur beschrijft de onvermijdelijkheid van de zonde in aansluiting aan de bijbel-
se karakterisering van de mens als ‘vlees’. Met gebruikmaking van filosofische con-
cepten van morele verantwoordelijkheid geeft hij een alternatief antwoord op de 
vraag naar de verantwoordelijkheid voor onze zonden, ook al zijn die onvermijdelijk.

Henk ten Brinke (1959) was predikant van de Gereformeerde Kerken (vrij- 
gemaakt) te Doetinchem en  Doesburg, Bodegraven en Rotterdam-Centrum, en 
van de Église Protestante d’Ixelles (Brussel). In de jaren negentig was hij docent 
theologie en kerkelijk opbouwwerker in de DR Congo. Momenteel is hij leraar 
protestantse godsdienst op scholen voor secundair onderwijs van de Vlaamse  
Gemeenschap te Brussel. In 2018 promoveerde hij op deze studie aan de Vrije  
Universiteit te Amsterdam.
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