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GOD SCHIEP ALLES!   
Toen God de eerste mens  
schiep, Adam, leefde hij in  
               de Tuin van Eden  
                met zijn vrouw, Eva. 



Zij waren perfect  
gelukkig terwijl ze  
God gehoorzaamden en  
                genoten van zijn   
                aanwezigheid tot  
                                op een  
                                dag ... 



“Heeft 
 God gezegd 

 dat je niet van 
 elke boom mag eten?” vroeg de 

slang aan Eva.  “We mogen 
 van elk fruit eten 

 behalve één,” 
 antwoordde ze. 



“Als we dat 
       fruit eten of  
  aanraken, zullen   
  we sterven.” 
  “Je zal niet     
   sterven,” 

 lachte de slang. 



      “Je zal 
   worden als 
God.”  Eva wilde 
het fruit van 
die boom.  Ze 
luisterde naar 
de slang en at 
het fruit. 



Nadat Eva ongehoorzaam  
was geweest aan God,  
leidde ze Adam naar fruit  
om er ook van te eten.   
Adam moest  
gezegd  
hebben  
“Nee!   
Ik zal  
niet    ongehoorzaam zijn  
          aan Gods woord.” 



Toen  
Adam  
en Eva  
zondigden,  
wisten ze allebei dat ze naakt  
waren.  Ze naaiden vijgenbladen  
aan elkaar als schorten, bedekten 
zich en verstopten zich in de bosjes 
van de aanwezigheid van God. 



Op de koele avond kwam God naar de  
tuin.  Hij wist wat Adam en Eva 
gedaan hadden.  Adam gaf Eva 
 de schuld.  Eva beschuldigde 

 de slang.  God zei, “De 
 slang is vervloekt.  De 

                        vrouw zal pijn  
hebben  
wanneer  
ze kinderen  
baart.” 



“Adam, omdat jij 
gezondigd hebt, is de 
aarde vervloekt met jouw 
doorns en distels.  Je zult  
    hard werken en zweten  
      om je dagelijks brood  
      te krijgen.” 



God zette Adam en Eva  
uit de wonderlijke tuin.   
Omdat ze gezondigd  
hadden, werden ze  
gescheiden van de  
leven gevende God! 



                 God maakte  
een brandend zwaard om  
hen buiten te houden.   
God maakte jassen uit  
huiden voor Adam en  
Eva.  Waar haalde God  
de huiden vandaan? 



Na een tijd werden kinderen 
geboren bij Adam en Eva.  Hun  
                 eerste zoon, Cain, was  
                  een tuinier.  Hun tweede  
                      zoon, Abel,  
                            was een  
                            herder. 



Op een dag bracht Cain God enkele 
groenten als offer.  Abel bracht 
enkele van zijn beste schapen als  
                   offer aan God.  God was  
                         tevreden  
                             met  
                       Abels offer. 



God was niet tevreden met Cains 
offer.  Cain werd boos.  Maar God 
zei “Als je doet wat goed  
is, word je dan niet  
geaccepteerd?” 



Cain was nog steeds boos.  Enige 
tijd later viel hij Abel aan in het 
veld - en doodde hem! 



God sprak tot Cain.  “Waar is je 
broer, Abel?”  “Ik weet het niet,” 
loog Cain.  “Moet ik  
altijd weten waar  
mijn broer is?” 



God strafte Cain door zijn 
talent om het land te 
bewerken af te nemen  
en maakte hem een  
zwerver. 



Cain verliet de aanwezigheid van  
de HEER.  Hij trouwde met  
een dochter van Adam  
en Eva en zij  
 
 
 
 

                          startten  
                          een gezin. 



Al snel vulden Cains kleinkinderen  
en achterkleinkinderen de  
stad dat hij gesticht  
had.  



Ondertussen groeide de familie van 
Adam en Eva snel.  In die tijd 
leefden mensen veel langer  
dan vandaag. 



Toen haar zoon Seth werd geboren, 
zei Eva “God gaf me een zoon  
om Abel te vervangen.” 



Seth was een man van God 
die 912 jarenlang leefde en 
vele kinderen kreeg. 



  De mensen in de wereld werden 
steeds gekker met elke 
generatie die volgde.  
Uiteindelijk besloot  
    God om de  
 
 
 

mensheid 
 te vernietigen 

                                     en … 



 … alle beesten en vogels.  God 
had spijt dat hij de mens 
geschapen had.  Maar  
een man deed Gods  
 hart goed ... 



Deze man was Noach.  Een  
       nakomeling van Seth, Noach 

 was oprecht en zonder 
                    zonde. Hij ging  
                          met God. 



Hij leerde ook zijn drie zonen aan 
        om God te gehoorzamen.  Nu    
               plande God om Noach te 
                    gebruiken op een erg 
                         erg vreemde en 
                                       speciale 

 

 manier! 



Het begin van het verdriet van de mens 
 

Een verhaal van het Woord van God,  
de Bijbel, 

 
wordt teruggevonden in 

 
 Genesis 3 - 6  

“De ingang van Uw Woorden brengt licht.” 
Psalm 119:130 



Einde 



Het Bijbelverhaal vertelt  
ons over de wonderlijke God die ons  

gemaakt heeft en die wilt dat jij Hem kent. 
 

God weet dat wij slechte dingen gedaan 
hebben, welke Hij zonden noemt.  De straf 

voor zonden is de dood, maar God houdt zoveel 
van jou, dat Hij zijn enige Zoon, Jezus, heeft 

gestuurd om te sterven aan een Kruis en 
gestraft te worden voor jouw zonden.  Daarna 
kwam Jezus terug tot leven en ging naar huis  
in de Hemel.  Als jij in Jezus gelooft en Hem 
vraagt om jouw zonden te vergeven, zal Hij  
het doen!  Hij zal komen en in je leven  nu,  

en jij zal voor altijd met Hem leven. 



Als jij gelooft dat dit de  
waarheid is, zeg dit dan tegen God: 

Lieve Jezus, ik geloof dat Jij God bent,  
en een mens bent geworden om voor mijn 

zonder te sterven, en dat Jij nu terug leeft.  
Kom alstublieft in mijn leven en vergeef mijn 

zonden, zodat ik nu een nieuw leven kan 
hebben, en op een dag mag gaan en voor 
eeuwig bij Jou mag zijn.  Help me om U  

te gehoorzamen en om voor U te  
leven als Uw kind.  Amen. 

 
Lees de Bijbel en praat elke dag met God!   

Johannes 3:16 
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