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GOD HET ALLES  
GEMAAK!  Toe God  
die eerste mens Adam  
                 gemaak het, ... 



... het hy en sy vrou in  
die tuin van Eden gebly  
Hulle was baie gelukkig en  
                was met plesier  
                 aan God gehoorsaam  
                                   tot  
                               eendag ... 



                               “Het God vir   
                            julle gesê julle  
                           mag nie eet van  
      al die bome van die tuin nie?”   
        Het die slang gevra. Eva het  
                         geandwoord, van  
                         die vrugte van al   
                     die bome in die tuin  
                        mag  
 

                     ons eet, ... 



                                 ... maar van  
                            die vrugte van  
                          die boom wat in  
    die middel van die tuin is, mag  
       ons nie eet nie en nie aan dit  
         raak       nie, anders sal ons  
                          doodgaan.  Julle  
                        sal nie dood gaan  
                         nie  
 
                 het die slang gelieg. 



                                    “Julle sal  
                                    soos God  
                             word” het die  
        slang gesê, Eva wou van die  
       vrugte van die boom hê.  Sy  
                         het na die slang  
                         geluister en van  
                       die vrugte geëet.  



Nadat Eva ongehoorsaam  
was aan God het sy vir  
Adam ook van die  
vrugte gegee  
om te eet.   



Maar Adam moes gesê  
het, “Nee ek sal nie 
ongehoorsaam wees  
aan God nie.” 



Nadat Adam  
gesondig het, het hulle agter  
gekom dat hulle kaal was. 



Hulle  
het vye blare  
aanmekaar gewerk om vir hulle  
klere te maak.  Daarna het hulle  
in die bos gaan wegkruip vir God. 



In die koel aandwind het God na  
die tuin gekom.  Hy het geweet 
 wat Adam en Eva gedoen het.   

Adam het vir Eva die skuld  
                   gegee.  Eva het die slang  
                       die skuld gegee.  Die  
                      slang is vervloek  
                           en Eva ... 



 ... sal pyn hê as haar kinders gebore  
          word.  “Adam, omdat jy sonde  
                  gedoen het sal die aarde  
               vervloek wees met bossies  
                     en dorings, jy sal moet  
                      hard werk en sweet om  
                       elke dag kos te  
                       hê om te eet.” 



God het vir Adam en 
Eva uit die mooi tuin 
van Eden uitgesit. 



                   Omdat hulle  
 
                     sonde  
gedoen het, kon hulle  
nie meer elke dag saam  
met God wat vir hulle  
lewe gegee het kuier  
in die  
tuin nie!  



                         God het ‘n engel  
 
                  by die tuin  
gesit, met die swaard wat  
vlam en flikker om Adam  
en Eva uit te hou. God  
het vir hulle klere  
van velle  
gemaak.  



Na ‘n tyd het Adam en Eva kinders 
gehad.  Hulle eerste kind was Kain  
                   hy was ‘n landbouer,  
                    Hulle tweede  
                        seun Abel  
                             was ‘n 
 

                      skaapwagter.  



Eendag het Kain vir God van sy 
groente en vrugte geoffer en Abel 
het die    beste van sy skape vir God            
                   geoffer.  God was  
                        tevrede  
                           met Abel  
                         se offer. 



God was nie tevrede met Kain se 
offer nie.  Kain het baie kwaad 
geword.  God het vir hom  
gesê “as jy doen wat reg  
is, sal ek dit aanvaar”. 



Kain was so kwaad dat dit nie wou 
weggaan nie. ‘n Ruk later in die veld 
het Hy vir Abel dood  
              gemaak!  



God het met Kain gepraat.  “Waar is 
jou broer Abel?” hy antwoord: “Ek   
weet nie.  Moet ek my  
broer oppas” God het  
vir Kain gesê van nou  
            af sal die  
 
 
goed  
wat jy  
plant... 



... nie meer genoeg vrugte dra nie, en 
hy het vir Kain gesê van nou af sal jy 
rondtrek op die aarde  
dit sal jou straf wees.  



Kain het weggegaan uit die 
teenwoordigheid van God.   
Hy was getroud met een  
van die dogters van Adam 
 
                              
 
                          en Eva. 
                         Hulle het  
                   begin om kinders  
                            te hê.  



Baie gou het die stad wat Kain begin 
het vol geword van die kinders  
en die kleinkinders van  
Kain. 



Intussen het Adam en Eva se familie 
ook vinnig gegroei.  In daardie  
dae het die mense baie langer  
  geleef as wat ons vandag  
 
 
        leef.  



Toe Eva se seun Set gebore is  
het Eva gesê, God het vir my  
Set gegee om Abel se plek  
    te neem. 



Set was gehoorsaam aan God en  
het geleef tot hy 912 jaar oud  
was hy het baie kinders en  
 kleinkinders gehad.  



  Op die aarde het die mense al 
meer sonde gedoen, elke  
geslag het meer sonde  
as die voorige geslag  
      gedoen. 



  Uiteindelik het God besluit  
om die aarde te vernietig  
Ook al die diere en die  
voëls.  



  God was baie spyt dat  
Hy die mens gemaak het.   
Daar was darem een  
man waarmee God  
       tevrede was … 



Die man was Noag. ‘n Kleinkind   
       van Set, Noag het gedoen  
              wat die Here wou  
                   gehad het hy  
                     moet doen.   



      Hy was gehoorsaam aan God. 
            Hy het ook sy drie seuns  
                geleer om gehoorsaam  
                      te wees aan  
                                God. 



God het besluit om vir 
Noag op ‘n baie spesiale  
            manier te  
             gebruik. 



Die Begin van die Mens se hartseer 
 

‘n Storie uit God se woord, die Bybel, 
 

soos gevind in 
 

 Genesis 3-6  

“Die lees van die Woord gee lig.”  
Psalms 119:130 



Die Einde 



Die Bybel storie vertel ons van ons  
wonderlike God wat ons gemaak het en  

wat wil he dat ons Hom sal leer ken. 
 

God weet ons het verkeerde dinge gedoen, Hy 
noem dit sonde.  Die straf vir sonde is die dood, 
maar God het ons so lief dat hy sy Seun, Jesus 
vir ons gestuur het wat vir ons sondes aan die 
kruis kom sterf het.  Jesus het opgestaan uit 
die dode en opgevaar na die Hemel!  Wanneer  

jy in Jesus glo en Hom vra om jou te reinig  
van al jou sonde, sal hy dit doen!  Hy sal saam 

met jou stap deur die lewe, en jy sal vir  
ewig lewe saam met Hom. 



As jy glo dat dit die waarheid is,  
se die volgende vir God: 

Liewe Jesus, ek glo dat U God is, en mens 
geword het om vir my sondes te kom sterf en 
nou vir ewig lewe.  Kom stap asseblief saam 

met my deur my lewe en vergewe my my 
sondes, sodat ek ‘n nuwe lewe kan he, sodat ek 

eendag saam met U vir ewig kan lewe.  Help  
my om vir U te luister en gehoorsaam te  
wees, sodat ek vir U sal lewe en U kind  

genoem kan word. Amen 
 

Lees die Bybel en praat met God elke dag!  
Johannes 3:16  
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