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GOD MAAKT ALLES! Doe't God de 
earste man, Adam, makke, wenne er
yn 'e tún fan Eden mei syn frou Eva. 
Se wiene perfoarst bliid om God te
harkjen en te genietsjen fan syn

oanwêzigens oant ien dei ..........



"Hat God jo sein 
dat jo net fan elke
beam ite moatte?" 
frege de slange oan Eva. 
"Wy kinne ite fan elke frucht útsein
ien," antwurde se.  "As wy dy frucht ite
of oanreitsje, sille wy stjerre." "Do 
silst net stjerre," glimke
de slang.  "Jo wurde lykas
God." Eva woe de frucht
fan dy beam. Se harke nei
de slange en iet de frucht.



Nei't Eva God net hearde, late se 
Adam om ek de frucht te iten. 
Adam hie sizze moatten: "Nee! 
Ik sil Gods Wurd net folgje."



Doe't Adam en Eva sûndigen, 
wisten se beide dat se neaken wiene. 
Naaien fan figeblêden yn foarskarten, 
bedekten se harsels en ferburgen yn
'e bush foar Gods oanwêzigens.



Yn 'e koele fan 'e jûn kaam God yn 'e 
tún. Hy wist wat Adam en Eva dien
hiene. Adam joech Eva de skuld. Eva 
joech de slang de skuld. God sei: "De 
slang is ferflokt. De frou sil pine 
hawwe as bern berne wurde.  Adam, 
om't jo sûndige hawwe, is de ierde
ferflokt mei toarnen en distels. 

Jo sille stride en
switte om jo deistich

iten te krijen."



God sette Adam en Eva 
út 'e prachtige tún. 
Om't se sûndigen, 
waarden se skieden fan 
'e libben-jouwende God!



God makke in flammend swurd
om se út te hâlden. God makke
jassen fan hûd foar Adam en
Eva. Wêr hat God de 
skinen wei? 



Yn 'e rin fan' e tiid waard in famylje berne foar
Adam en Eva. Har earste soan, Kain, wie in túnman. 
Harren twadde soan, Abel, wie in hoeder.  Op in dei
brocht Kain God wat griente as kado. Abel brocht
guon fan 'e bêste fan syn skiep as 

syn kado oan God. 
God wie bliid

mei Abel 
syn kado.



God wie net bliid mei Kaïn syn kado. 
Kain waard tige lilk.  Mar God sei: 
"As jo dogge wat goed is, sille jo 
dan net akseptearre wurde?"



Kaïn syn lilkens gie net fuort.  
In skoft letter foel er Abel yn
it fjild oan - en fermoarde him!



God spriek ta Kaïn.  "Wêr is dyn broer, Abel?" 
"Ik wit it net," lied Cain.  "Bin ik myn broer syn
keeper?" God strafte Kaïn troch syn fermogen
om te pleatsen fuort te nimmen
en him in swalker te meitsjen.



Kaïn gyng út foar it oantlit des Heare.  
Hy wie troud mei in dochter fan Adam 
en Eva.  Se grutbrocht in famylje. Al 
gau folden Kain syn pakesizzers en
pakesizzers de stêd dy't hy stifte.



Underwilens groeide de famylje fan 
Adam en Eva fluch. Yn dy dagen libbe
de minsken folle langer as hjoed.



Doe't har soan Seth berne waard, sei
Eva: "God joech my Seth om Abel te
ferfangen." Seth wie in godlike man 
dy't 912 jier libbe en in protte bern hie.



Yn 'e wrâld waarden minsken mear en mear
goddeleaze as de iene generaasje de oare
folge. Uteinlik besleat God it minskdom te
ferneatigjen en alle bisten en fûgels. God 
wie spyt dat er de minske makke hie. 

Mar ien man hat God 
wol ......



Dizze man wie Noach.  In ôfstammeling fan 
Seth, Noach wie rjochtfeardich en ûnskuldich. 
Hy rûn mei God. Hy learde ek syn trije
soannen om God te harkjen. No wie

God fan plan om Noach
op in heul frjemde en
spesjale manier te brûken!



It begjin fan 'e fertriet fan 'e minske

In ferhaal út Gods Wurd, de Bibel,

wurdt fûn yn

Genesis 3-6

“De yngong fan Jo Wurden jout ljocht.” 
Psalm 119:130



It ein



Dit Bibelferhaal fertelt ús oer ús prachtige God dy't ús
makke hat en dy't wol dat jo Him kenne.

God wit dat wy minne dingen dien hawwe, dy't Hy sûnde neamt. 
De straf foar sûnde is de dea, mar God hâldt fan dy safolle Hy

stjoerde syn iennichste Soan, Jezus, om te stjerren oan in 
krús en wurde straft foar jo sûnden.  Doe kaam Jezus wer ta 
libben en gie nei hûs nei de himel!  As jo yn Jezus leauwe en
Him freegje om jo sûnden te ferjaan, sil Hy it dwaan!  Hy sil
komme en libje yn jo no, en jo sille libje mei Him foar altyd.

As jo leauwe dat dit de wierheid is, sis dit dan tsjin God:
Dear Jezus, ik leau dat Jo binne God, en waard in man om te

stjerren foar myn sûnden, en no libje Jo wer.  Kom asjebleaft
yn myn libben en ferjou myn sûnden, sadat ik no nij libben kin 
hawwe, en op in dei gean om foar altyd by Jo te wêzen.  Help 
my om Jo te folgjen en foar Jo te libjen as jo bern.  Amen.

Lês de Bibel en praat elke dei mei God!  Johannes 3:16
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