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Hallo jong gelowige

Ons nooi jou hartlik uit om met hierdie Bybelstudies jou in die eerste 11 
hoofstukke van Genesis te verdiep. In elke Bybelstudie het ons een groot vraag 
uitgelig wat deur die gedeelte beantwoord word. Maar, jy leer ook meer oor die 
gedeelte wat jy lees sodat jy uiteindelik al die hoofstukke volledig deurwerk.

Wanneer jy deur hierdie boekie werk, en Genesis ontdek, hoop ons dat dit jou 
sal help om die volgende te verstaan:
 Daar is net een ware lewende God, die God wat ons dien.
 God het die wêreld deur die blote uitspreek van woorde geskep. 
 God het alles goed geskape, en die mens - ja vir jou! – na sy beeld.
  Sonde het ons verhoudings met God, met mense en met die natuur vir  

ewig geskaad.
  God self voorsien ’n plan om die mens van sonde te verlos en  

verhoudings te herstel.
 God verbind Homself deur verbonde (beloftes) aan die mens.
 Ons verlossing kan net deur Jesus Christus kom. 
  God versorg en voorsien – Hy voorsien ook die redding wat tot die ewige 

lewe lei. 
  God het die huwelik ingestel tussen een man en vrou en dit is vir Hom heilig.

Jy kan hierdie Bybelstudies alleen doen, in ’n groep, op ’n kamp óf saam jou 
Jeugbybelstudie. Dit is die ideale geleentheid vir jou om ’n groep bymekaar te kry 
in jou gemeente sodat julle God se skepping en sy raadsplan beter sal verstaan.

Ons vertrou dat jy in hierdie Bybelstudieboek antwoorde op van jou 
geloofsvrae sal kry en jou geloof daardeur versterk sal word. 

Die Redaksiespan
Brahm & Wilna

Voorwoord
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Die Groot Vrae óór Genesis

WAAROOR GAAN DIE BOEK GENESIS?
Genesis vertel die historiese verhaal oor die begin van alles, behalwe God. God 
het geen begin of einde het nie. Ons lees in hierdie boek van die begin van tyd, 
ruimte en materie. Ons leer ook waar die mens vandaan kom, die begin van 
die huwelik en ook volke. Verder leer Genesis ons waar sonde vandaan kom, en 
watter impak dit op die wêreld het wat God geskep het.

WIE HET GENESIS GESKRYF?
Die boek Genesis self dui geen spesifieke skrywer aan nie, maar tradisioneel 
word Moses as die skrywer van die eerste vyf boeke van die Ou Testament 
beskou. Ons aanvaar dat God persoonlik groot dele van die geskiedenis van 
die skepping en die verbond met die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob aan 
Moses openbaar het, en hom die opdrag gegee het om dit neer te skryf sodat 
dit vir die Israeliete bewaar kon bly. 

Vanuit die Nuwe Testament is dit duidelik dat die meeste Joodse skrif- 
geleerdes, en ook Jesus self vir Moses as die outeur van die eerste boeke sien 
(Markus 12:26; 2 Korintiërs 3:15; Johannes 1:45). Ons moet egter ook aanvaar 
dat ten minste gedeeltes van die boek Genesis later deur ander skrywers  
bygevoeg is, veral die geskiedenis na Moses se dood in Eksodus 34:5.

WAAROM IS GENESIS BELANGRIK?
God se totale openbaring aan ons bou op die fondasie van Genesis. Die Boek 
Genesis help ons om ons wêreld te verstaan, hoe dit tot stand gekom het, en 
waarom dit gebroke en vol sonde is. Genesis lê ook die fondasie van God se 
verlossingsplan vir ons uit, sodat ons in hoop kan lewe met die wete dat hierdie 
wêreld nie vir altyd so stukkend sal bly nie. Sonder die boek Genesis sal die hele 
res van die Bybel nie werklik vir ons sin maak nie.

WAT BETEKEN GENESIS? Die woord “Genesis” beteken letterlik oorsprong 
of begin. ?
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VIR WIE IS GENESIS GESKRYF, EN WAAROM?
Alhoewel God se Woord bedoel is vir alle mense, oor alle eeue, oor die hele 
wêreld, sou Moses se eerste lesers die Israeliete gewees het, wat Hy onder  
leiding van God uit Egipte gelei het. Vir vierhonderd jaar het die Israeliete in 
Egipte gewoon, waar hulle onderdruk is en as slawe gebruik is. Hulle is bloot-
gestel aan die heidense godsdienste van Egipte waar mense enigiets van die 
son, die maan, sterre tot insekte aanbid het. 

Hoewel hulle sekerlik van hulle ouers die verhale van God en sy verbond 
met Abraham, Isak en Jakob gehoor het, het hulle God nie werklik geken nie. 
Daarom skryf Moses aan hulle alles wat God gedoen het, sodat hulle kon weet 
wie God is en kon verstaan hoe Hy met die mens omgaan, en hoe hulle ’n  
verhouding met Hom kon hê. So kon hulle verstaan waar hulle vandaan kom, 
wat hulle doel was, en waarheen hulle oppad is.

WETENSKAP, WAARHEID EN WENSDENKERY – Wat as dit nie vir my sin maak nie?
Die boek Genesis is nie bedoel om gelees te word as ’n wetenskaplike hand- 
leiding nie, en ook nie ’n geskiedenisboek nie. Genesis is wel ’n historiese  
verhaal met feite – openbaringsfeite. Wat in Genesis opgeteken is, is dit wat 
God wil hê ons van Hom,  die wêreld, en onsself moet weet en verstaan.

WAT HET GENESIS MET MY TE DOEN?
Die boek Genesis is besonder relevant in die tyd waarin ons leef. Soos die 
Israeliete van ouds word ons met valse leer en afgode gebombardeer. Die boek 
Genesis sal beslis jou geloof versterk en jou help om jou beginsels weer stewig 
op God se Woord te bou.
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5   Wat is die ware wêreldbeeld volgens die Bybel? Hoe sal dit volgens die  
voorbeelde op die volgende bladsy lyk?

1  Wat beteken “In die begin...”?

2  Wat is die eerste openbaring wat God van Homself in Genesis 1:1 maak?

3  Wat leer ons van God uit die feit dat Hy skep deur te praat?

4  Hoe vorm die eerste vers van die Bybel ons wêreldbeeld?

D
 
 
 
ie skepping is en bly ’n wonderwerk. Dit word deur die eeue heen al 
deur die wetenskap bestudeer, en steeds word nuwe ontdekkings 

gemaak. Die Here self het besluit om die skepping te maak. Hý het tyd, ruimte, 
materie en lewe geskep. Ons het die wonderlike voorreg om presies te weet 
waar ons vandaan kom, én hoekom God alles geskep het. In hierdie Bybel-
studie gaan ons die groot skeppingswerk van God vanuit sy Woord bestudeer.

WÊRELDBEELD: ’n Wêreldbeeld is die idee van hoe iemand dink die 
wêreld ontstaan het en hoe dit onderhou word.

?
?

LEES GENESIS 1:1-25

1
Hoe het die wêreld 
ontstaan?
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PANTEÏSME/PANENTEÏSME: Mense wat hierdie wêreldbeeld glo, dink 
dat alles wat bestaan god is. Daar is dus nie ’n onderskeid tussen 
god en skepping nie. Sommige wat dit glo dink dat die god of 
gode dieselfde is as alles wat bestaan. Ander meen weer dat die 
god ’n liggaam en siel het – die liggaam is die skepping en die siel 
is buite die skepping.

ATEÏSME: Mense wat hierdie wêreldbeeld glo, dink dat alles uit niks 
ontplof het. Daar was absoluut niks, en daardie niks het ontplof 
om alles te maak wat bestaan. In ons prentjie sien ons dat daar 
dus nie enige hand by betrokke is nie. Alles is maar net ’n ‘blinde’ 
afloop van gebeure. 

NIE-ALMAGTIGE GOD: Mense wat hierdie wêreldbeeld glo, dink dat 
God die wêreld groter en beter gemaak het as wat hy self kan 
hanteer. Alles wat hy gemaak het is dus buite sy beheer. In ons 
prentjie sien ons dus hoe die hand sy beste probeer om die aarde 
te balanseer, maar nie eintlik beheer het oor wat gebeur nie.

DEÏSME: Mense wat hierdie wêreldbeeld glo, dink dat ’n god die 
wêreld gemaak het, maar daarna die wêreld “weggegooi” het of 
nie meer daarin belanggestel het nie. In ons prentjie sien ons hoe 
die aarde weggegooi word. Die meer bekende beeld is een van 
die horlosiemaker wat die horlosie opwen en daarna op die tafel 
neersit sodat dit self kan afloop. Die horlosiemaker het dus niks 
verder met die horlosie te doen nie.

POLITEÏSME: Mense wat hierdie wêreldbeeld glo, dink dat die 
wêreld deur verskeie gode geskep is en onderhou word. In die 
prentjie sien ons dus baie hande wat die aarde vashou. Sommige 
van die mense wat dié wêreldbeeld glo dink dat die gode in oor-
log met mekaar is of was, of dat sommige gode soms sterker is as 
ander en daarom gebeur sekere dinge in iemand se lewe.

Verskeie wêreldbeelde
As wêreldbeeld word wat ons as Christene glo teïsme genoem. Ons kyk na 
van die verskillende wêreldbeelde – dit kan ons help om ons eie geloof beter 
te verstaan. Dit is makliker om die verskillende wêreldbeelde met prentjies 
te verstaan. In elkeen van dié prentjies stel die aarde die wêreld voor en die 
hand die idee oor die skepping en onderhouding.
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HOE WOES EN LEEG WAS DIE AARDE?
In die eerste vers word die aarde aan ons as “woes en leeg” beskryf (1933- 
vertaling). Die eerste drie van die ses dae word gebruik om die “woes” te om-

9   Waarna verwys dit dat die aarde aanvanklik sonder lig en land was? Vergelyk 
met Openbaring 21:1 en 25.

GOD IS BETROKKE BY SY SKEPPING
Die woord “sweef” hoor ons net een ander keer in die Bybel: In Deuteronomium 
32:11 verwys dit na God wat soos ’n arend met aandag oor haar kleintjies sweef 
om hulle te versorg. Dit wys dus op die mees intensiewe aandag wat daar moont-
lik gegee kan word. Dit is dus nie onpersoonlik nie; álle aandag is daarby betrokke. 

Dit vernietig die idee dat God eers ’n deïstiese God was en later ’n teïstiese 
God geword het. Met ander woorde: die gedagte dat die aarde net op ’n stadi-
um iets was wat nie God se aandag geniet het nie. Dat dit gemaak was en een-
kant gelaat is totdat God later tog maar besluit het om daaraan aandag te gee. 
Soos ’n projek wat jy as mens sal aanpak en daarvan vergeet en jare later as die 
projek al deur die wind en die reën vernietig is, herstel jy dit en voltooi dit. Die 
Bybel openbaar baie duidelik aan ons dat God van die begin af absoluut oor sy 
werk besorg is.

6   Kan jy aan niks dink? Wat openbaar dit van die heerlikheid van God se werk dat 
Hy alles uit niks uit kon skep?

7  Hoekom het God alles geskep? Sien Kolossense 1:16-17.

8   Wat kan ons alles van God ken deur net na sy openbaring in die skepping te kyk?

WAAR KOM GOD VANDAAN? 
Die Bybel begin met die waarheid dat God bestaan. Sommige mense wil dan 
weet waar God vandaan kom. God kom egter nie van iewers af nie. Hy is ook 
nie gemaak nie. As dit die geval was, sou Hy nie God gewees het nie, maar iets 
anders buiten Hom sou God gewees het. Juis omdat Hy net ís, is Hy God.

SKEP: Die woord skep word in Hebreeus net by God gebruik en  
beteken om uit niks te skep. Dit kom drie keer in Genesis voor.?
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In hierdie Bybelstudie het ons gesien hoe wonderlik God alles geskep het. Die 
Here God openbaar ook aan ons presies hóé Hy skep. Hy is die God wat werk 
en Hy wys aan ons hoe Hy met intelligensie, kreatiwiteit en presiesheid alles 
georden en gevul het. Hy is die Skepper en ook die Onderhouer van alle dinge. 
Ons loof en prys Hom vir sy skeppingswerk!

 SAMEVATTING

DAAR IS ’N ORDE VAN WERK EN RUS
Wat die Bybel verder aan ons bekendmaak, is ’n ritme en ’n orde waarvolgens 
God werk. Hoewel God alles sonder ’n oomblik kon gemaak het, word daar aan 
ons ’n ritme van werk en rus beskryf. Nie net ses dae se werk en een dag rus nie. 
God het ’n dag gewerk, dit het aand geword, dit het more geword, en dit was 
’n werksdag. Hy werk, en onderbreek sy werk, op elkeen van die skeppingsdae. 
Ons as beeld van God volg daarom dieselfde ritme. 

skep en dit te vorm, en die volgende drie dae word gebruik om die “leeg” te vul. 
So op die eerste dag word die lig en die duister geskei, op dag twee word die 
water van die gewelf/hemel geskei, en op dag drie het God die water en die 
land van mekaar geskei en plante laat opkom. 

Op dae vier tot ses werk Hy om die “leeg” van die aarde te vul. Dag vier 
maak Hy hemelligte, dag 5 die visse en die voëls en dag 6 die diere en die 
mense. Daar is dus ’n baie duidelike plan waarvolgens God werk. Hy kan nie 
vul voor dit nie georden is nie. Die aarde se “woes” en “leeg” word eers georden 
voordat God daardie spasie vul. Met ander woorde, daar kan nie lewe wees 
voordat daar nie presiese orde is nie.

10  Wat is die ooreenkoms tussen dae 1 en 4, 2 en 5, en 3 en 6?

11  Wat beteken dit dat God in vers 22 die voëls en die visse seën?

12  Wat beteken dit dat God aan die einde van elke dag sê dat dit goed is?

13  Wat beteken dit dat dit aand geword en môre geword het?

14     Wat beteken dit vir ons dat God na elke dag eers opgehou werk het voor Hy 
die volgende dag verder werk?
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1    Hoe verskil die manier waarop die mens geskep is teenoor al die ander  
skeppingselemente? Sien Genesis 1:26-30, 2:1-4 en 2:7.

D
 
 
 
ie waarde van die boek Genesis word maklik onderskat. Ons leer 
daarin hoe God die oorsprong van alle dinge is: Hy het geskep om-

dat Hy dit so gewil het; en boonop het Hy alle dinge gemaak deur net te praat. 
Genesis is die teenmiddel vir die evolusie-leer oor die skepping van die 

natuur- en dierelewe en veral die skepping van die mens. Die evolusie-leer is 
troosteloos en laat die mens met ’n identiteitskrisis, omdat God daarvolgens 
eintlik nie bestaan nie, en die mens daarom sy eie paadjie in die lewe moet 
uitkap. Genesis daarteenoor leer ons dat God ’n spesiale plan en doel met die 
mens het, en dat Hy ons na sy beeld gemaak het. Daarom antwoord Genesis 
reg van die begin af die belangrike vraag: Wie is ek?

?LEES GENESIS 1:26-2:4

Wie is ek?

DIE SKEPPINGSVERHAAL IN GENESIS 1 EN 2 
Genesis 1 en 2 vertel beide die skeppingsverhaal. Dit word egter gedoen vanuit 
twee verskillende hoeke en elkeen met ’n verskillende doel voor oë. Genesis 
1 vertel van die ordelikheid waarop God geskep het en die mens as die kroon 
van die skepping. Genesis 2 vertel weer hoe God die man en vrou skep en hulle 
bymekaar bring.

2
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2   Hoekom, dink jy, word die woord “geskape” in vers 27 drie keer herhaal, terwyl 
dit net in vers 1 en 21 voorkom in die res van die gedeelte?

DIE BESONDERSE SKEPPING VAN DIE MENS 
Waar God bloot met die res van die skepping sê: “Laat [daar] wees” en dinge 
word geskep, hou God raad met Homself (vers 26) voor die skepping van die 
mens. Johannes Calvyn het dit só gestel: tot op hierdie punt het God Homself 
bekend gestel deur te beveel, nou – terwyl Hy die mees besondere deel van sy 
werk benader – konsulteer Hy. Ons aandag word gevestig op die wonderlike 
waardigheid waarmee God die mens gemaak het.

GESKAPE: In die gedeelte oor die skepping van die mens, word die 
woord geskape drie keer herhaal. Geskape verwys spesifiek na die 
skepping van iets uit niks. God is bo die natuurwette verhewe. Hy is 
die enigste een wat iets kan skep waar daar niks was nie. Dit is dieself-
de woord wat in Psalm 51 gebruik word wanneer Dawid sy owerspel 
met Batseba bely, en vra dat God ’n rein hart in hom sal skep. Daar is 
dus ’n band tussen skepping en herskepping (of dan bekering), en 
beide hierdie is dade van God wat Hy sonder ons toedoen in en aan 
ons doen.

3a    Vergelyk Genesis 1:11-12, 21 en 24-25 met Genesis 1:26-27. Kan jy ’n  
opvallende verskil raaksien?

3b  Hoe hou hierdie saak verband met die mens as beeld van God?

?

WAT BETEKEN “NA DIE BEELD VAN GOD”?
Die mens dra die beeld van God in twee opsigte: 
1. In die algemeen sien ons dat die mens anders as die res van die skepping is, 
byvoorbeeld in terme van eienskappe soos redenasievermoë, persoonlikheid, 
gawes, ensovoorts. 
2. In die besonder is die mens in ware kennis, geregtigheid en heiligheid 
geskep, sodat ons God se Woord kon ken en onderskei tussen reg en verkeerd. 

LEES OP DIE VOLGENDE BLADSY VERDER
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WAT SÊ DIE BYBEL OOR GESLAG?
’n Gevaarlike dwaalleer is aan die uitbrei in ons tyd: Daar is ’n seksuele revolusie, 
en ons lees gereeld van die afkorting LGBTQIA+. Daar is selfs die gedagte dat 
daar soveel as 72 geslagte is. Mense kan kies om as man of vrou te identifiseer 
of selfs nie-binêr (non-binary) te wees. Jy kan jou voornaamwoorde kies en na 
jouself as “hulle” verwys. Genesis antwoord egter konkreet en helder: “man en 
vrou het Hy hulle geskep” (Genesis 1:27). 

God het geslagtelik geskape, en selfs in die wyse waarop man en vrou 
geskep is, het Hy ’n onderskeid getref: die man is uit die rou materiaal gevorm, 
terwyl die vrou vanuit sy ribbebeen die verfynde materiaal verteenwoordig. 

Beide manlik en vroulik word in gelykheid voor God as die beeld van God 
geskep, en tog is hulle nie identies nie. Die man kan nie alleen die aarde orden 
en vul nie, en die vrou kan dit ook nie alleen doen nie. God skep twee geslagte 
na sy beeld om te werk. Dit kan net werk deur in ’n verbond-liefdesverhouding, 
soos waarin God in Homself is, te mimiek wat Hy doen.

4  Hoe weerlê Genesis 1:26 en 27 die transgender-agenda van die moderne eeu? Is 
daar meer as een geslag? 

Die teks wys baie duidelik vir ons wat die beeld van God moet doen. Die Here sê 
hulle moet sy beeld dra sodat hulle kan regeer. Al die ander materiële  
wesens van die wêreld sal ondergeskik wees aan hulle wat sy beeld dra.

So die beeldskap van God is om te kan doen wat God doen. Natuurlik nie in 
dieselfde kapasiteit nie, net in ’n uiters beperkte mate. Die mens is gemaak om 
te werk: Nie om uit niks te skep nie, maar om te omskep en te werk met dit wat 
God aan hulle gee om mee te werk, asook om die aarde te vul.  

Die mens is ook morele skepsels wat die goeie kan insien en hulle beskik 
oor die vermoë om dit tot uitvoering te bring. God het alles in ses dae geskep. 
Die eerste drie dae het Hy georden, en die volgende drie dae het Hy daardie 
spasie ooreenkomstig gevul. Op die punt waar God se werk ophou, maak Hy die 
beelddraer om die werk verder te doen. Elke mens het ook die begeerte om dit 
te mimiek, en vind vreugde in die werk van sy hande. 
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GELYKENIS: Die woord “gelykenis” (1933-vertaling; Genesis 1:26) kan 
verstaan word as “verteenwoordiger” soos dit in die 1983-vertaling 
gebruik word. As die beeld van God het God vir die mens ’n opdrag 
gegee: Vermeerder, vul die aarde, ontwikkel die skepping en heers 
daaroor. Ons kan hierdie opdrag in een woord saamvat: rentmeester-
skap. ’n Rentmeester is iemand wat sy werkgewer, of sy baas se 
besittings en eiendom oppas en bestuur. Die mens moet die kosbare 
eiendom van God tot eer van Hom, die Eienaar, bestuur.

Die groenrevolusie se groot bekommernis is dat ons bestaan op aarde bedreig 
word en daar nie hier vir ons ’n toekoms gaan wees nie. 
6a   Hoe verskil hierdie siening van die doel waarmee God die mens beveel het 

om te heers oor die aarde?
6b   Wat behoort ’n gelowige se siening oor die omgewing en klimaats- 

verandering te wees?

5   As beeld van God gee Hy die mens ’n opdrag. Wat is daardie opdrag? Lees  
Genesis 1:26 en 28.

DIE GELOWIGE EN DIE OMGEWING
As Christene weet ons dat die aarde nie gemaak is om vir ewig en altyd te 
bestaan nie. In 2 Petrus 3:10 lees ons dat die aarde, met alles wat daarop is, met 
die wederkoms sal vergaan. 

God is in beheer van hoe lank die aarde sal bestaan, nie ons as mense nie. 
Maar, die mens het nog steeds die opdrag om oor die skepping te heers. Dié 
opdrag van rentmeesterskap beteken dat ons vir die aarde moet sorg, nie dit 
vernietig nie. 

Ons moet bewus wees van die effek wat ons op die omgewing het. Die 
hulpbronne wat God vir ons gegee het, soos die vrugbare aarde en water, moet 
ons bewaar en beskerm. Ons moet dié hulpbronne intelligent bestuur. Daarom, 
vir solank as wat God die aarde laat bestaan moet ons goeie rentmeesters van 
die aarde wees.

?
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God het met die skepping van die mens heeltemal anders te werk gegaan as 
met die res van die skepping. Die mens word daarom as die kroon van God se 
skepping gesien. Daarom kan ons eers onsself leer ken as ons weet wie God is, 
en hoekom Hy ons geskep het. 

Ons lees dat God ons na sy beeld geskep het, en dis belangrik dat ons  
verstaan wat dit vir ons beteken. As beeld van God is ons anders as die res van 
die skepping en weerkaats ons God se glorie. Beeldskap beteken om God te 
ken, in die regte verhouding met Hom te leef, en afgesonder vir Hom te leef.

Die mens is nie ’n soogdier wat deur ’n evolusieproses tot stand gekom het 
nie. Die Bybel leer ons verder dat God geslagtelik geskep het – ek is óf ’n man 
óf ’n vrou, en God bepaal dat ek een van die twee sal wees. 

God het die mens geskep om sy rentmeester, sy verteenwoordiger, op 
aarde te wees en na die skepping om te sien. Die mens leef sy roeping uit deur 
die skepping te ontwikkel en daarvoor te sorg. Uiteindelik is die doel van die 
mens op aarde om God te aanbid en te eer.  

 SAMEVATTING

“Wees vrugbaar, word baie,  
bewoon die aarde en bewerk dit. 

Heers oor die vis in die see, 
oor die voëls in die lug, 

oor al die diere van die aarde, 
ook oor die diere 

wat op die aarde kruip.”
GENESIS 1:28

7  Lees Genesis 1:28. Waarom het God die mens geseën? Wat behels God se seën?

8  Met watter doel het God die mens geskep? 

9   God gee die opdrag dat die mens oor die skepping moet heers en dit onder-
werp. Hoe kom hierdie opdrag van God vandag nog aan die orde?
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DIE SKEPPING IS MOOI GEMAAK
Staan vir ’n oomblik stil by die woorde dat daar allerhande bome was wat begeer-
lik was om te sien. Hier is wat die Here vir Adam vra om die tuin te bewerk: dat dit 
nie net gaan oor oorlewing nie. Adam se lewe was nie net om te werk sodat hy 
kan eet nie. Daar was allerhande bome wat mooi was om na te kyk. 

Die eerste bome wat genoem word, wys dat Adam die skoonheid daarvan sou 
waardeer, en dit dan dupliseer. Net so dupliseer die mens die skoonheid wat God 
gemaak het. Wanneer die mens iets maak gaan dit nie net oor funksionaliteit nie, 
maar ook oor die estetiese daarvan. Alles van karre, klere en selfs die geboue wat 
ons bou, bly nie net by funksionaliteit nie, maar ook skoonheid.

DIE BOOM VAN DIE LEWE 
Die “Boom van die lewe” dui aan dat die boom die bron van lewe in die tuin is. 
Uiteindelik was die boom se krag om lewe oor te dra te danke aan sy Planter. Die 
teenwoordigheid van die boom dui daarop dat die tuin lewe geniet, en die eet 
van die vrugte sal lei tot voortgesette lewe – ’n gawe wat net God kan gee. 

DIE BOOM VAN KENNIS VAN GOED EN KWAAD
Soos die “boom van die lewe” die bron en teenwoordigheid van lewe in die tuin 
aangedui het, dui die “boom van kennis van goed en kwaad” dus op die teen-
woordigheid van die “kennis van goed en kwaad” in die tuin, en die eet daarvan 
verleen daardie kennis (Genesis 3:5).

DIE TWEEDE BOME WAT VRUGTE GEE
Onthou dat Adam die opdrag ontvang het om die grond te bewerk. Met ander 
woorde, hy sou die bome met vrugte aandag moes gee. Hy sou met hulle moes 
werk sodat hulle aanhou groei, en selfs meer vrugte gee. 

Weereens word hier nie genoem dat hierdie bome net van geëet kan word 
nie. Hierdie bome is goed vir ons, en omdat dit goed is vir ons  kultiveer ons dit 
om meer goedheid en lekker daaruit te kry. Uit die skepping kry die mens dus 
vreugde met sy interaksie daarmee.

Direk na die skepping van die mens, in Genesis2:9 lees ons: “die Here God het 
allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van 
te eet; ook  die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die 
kennis van goed en kwaad.”

Die bome in die skepping
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I
 
 
 
n die vorige Bybelstudie het ons geleer dat die mens geskape is met 
die uiteindelike doel om God te dien. Dit is ons hoogste doel. Ons  

is in Christus verlos sodat ons vír God kan lewe, omdat Christus ín ons lewe 
(Galasiërs 2:20). Ons praat ook van ons doel in die lewe as ons roeping. 

Het jy al gewonder wat jou doel op die aarde is? In hierdie teksgedeelte uit 
Genesis, sommer vroeg in die Bybel, leer ons reeds iets van ons opdrag en doel 
op die aarde. 

1  Lees Genesis 2:15. Wat is hier die mens se opdrag?

2  Wie gee vir die mens die opdrag om te werk?

3   Het hierdie opdrag voor of na die sondeval plaasgevind? Wat is die  
implikasie daarvan?

?
LEES GENESIS 2:5-18

Wat is my roeping in 
God se koninkryk?

3
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4  Skryf jou opdrag in jou eie woorde neer volgens Psalm 8:7.

5   Het die Here vir die mens alles gegee wat nodig is om die aarde te bewerk? Lees 
Genesis 3:5-18 en soek vir “apparate” waarmee die aarde bewerk kon word. Soek 
die volgende: a. Plek

  b. Kos
  c. Hulpbronne
  d. Minerale

DIE MENS IS GEMAAK OM DIE AARDE TE BEWERK
Genesis 2:5 sê dat daar geen struike of groenigheid op die aarde was nie. Die 
vers sê ook hoekom: “want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën 
nie, en daar was nog nie ’n mens om die grond te bewerk nie.” Die eerste rede 
is ’n logiese, natuurlike rede. Niks kan groei as God dit nie laat gebeur nie, as 
Hy nie die reën gee nie. Dit is ’n beginsel wat deur die Skrif, veral die psalms, 
herhaal word: God gee die versorging. 

Die tweede rede is merkwaardig: Die mens was nog nie daar nie. Die mens 
is die rentmeester wat die aarde moet bewerk, maar die mens kan dit nie alleen 
doen nie. Die mens moet saam met die Here God op die aarde werk om dit te 
omskep. Ons sien hier dat die mens nie die nagedagte van die skepping is nie. 
Die mens is doelbewus gemaak om die skepping te bewerk en slegs met God 
se hulp kan hy.   

BEWAAK: Die woord beteken letterlik om te beskerm of om na om te 
sien. Dit beteken ook om iets in stand te hou.

BEWERK: Die oorspronklike Hebreeuse woord beteken om te werk, of 
om ’n dienskneg te wees. As dienskneg werk ons dus op die aarde. 
Die woord beteken ook om baie hard te werk. In dié konteks beteken 
dit dat ons hard op die aarde moet werk. 

?

?
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HOE DINK JY OOR WERK? 
Is werk vir jou iets wat jy net klaar wil kry sodat jy met jou lewe kan aangaan? 
Ons het hierdie wêreldse idee dat iemand wat suksesvol is, aftree as hulle 
veertig is, of net tien ure ’n week werk. Mens dink dat werk iets is wat jy doen 
vir betaling. Werk is egter ook dinge wat jy doen in jou eie huis of woonstel, of 
vir jou gesin.  

Werk gaan nie net oor dit wat jy doen om ’n salaris te ontvang nie. Werk is 
ook dinge wat jy doen sonder vergoeding. So ons werk gaan nie net oor onsself 

7a    Ons voel baie keer nie lus om te gaan werk nie. Het die Here bedoel dat werk 
nie vir jou lekker moet wees nie?

7b   Wat móét jou houding teenoor werk wees?

WERK IS ’N PRODUK VAN DIE SKEPPING
God het gewerk – ook ná sy skeppingswerk voltooi is. In Genesis 2:8 lees ons 
dat Hy ’n tuin aanlê. God gee aan Adam die opdrag om te werk. So sien ons dat 
werk nie ‘n gevolg van die sondeval is nie, maar van die skepping. Die Bybel 
stel die tuin voor as ’n plek waar die mens sou moes aanhou werk. God het dit 
gemaak, maar die mens moes dit instandhou, ontwikkel en uitbrei.

6   Beteken die opdrag dat die mens die aarde moet bewerk dat almal moet boer? 
Dink byvoorbeeld aan wat die dissipels en Jesus Christus se werke was. Vergelyk 
Matteus 9:9; Kolossense 4:14; Markus 6:3. 

DIE VERHOUDING TUSSEN DIE MENS EN DIE GROND
Daar is ’n komplementerende verhouding tussen die aarde en die mens: Die 
mens is uit die grond van die aarde gemaak om dit te bewerk. Met ander woor-
de, die mens kan uit die aarde gevoed en genees word; die aarde ondersteun 
die lewe van die mens. Die mens is nie as ’n parasiet gemaak nie – die mens  
hoort op die aarde, en die aarde is meer produktief as gevolg van die mens. 

Na die sondeval gebeur dit wel dat die mens as gevolg van selfsug en  
gierigheid die skepping uitbuit en vernietig. Maar waar die mens doen 
waarvoor hy geskep is, en waar God sy seën gee, floreer die skepping.
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DIE OPDRAG IN GENESIS VERVAL NOOIT NIE
Die Here gee in Genesis 1 vir die mens die kultuuropdrag: Wees vrugbaar en 

vermeerder, bewoon en bewerk die aarde. Sommige dink dat hierdie opdrag in 
die Nuwe Testament vervang is met die opdrag om die evangelie te verkondig.

Ons sal byvoorbeeld hiervan hoor wanneer iemand sê dat hulle hul werk 
opgee “om vir die Here te werk”. Hierdie is ’n tipiese geval waar die Ou en die 
Nuwe Testament teenoor mekaar afgespeel word. 

Maar, ons lees nêrens dat die oorspronklike opdrag verval het nie. Dit sou 
beteken dat net sommige mense God sal verheerlik deur “sy werk” te doen, en 
die res hulself besig hou met tydmors terwyl hulle vir die wederkoms wag – en 
dit is onwaar! Dit is nie net die verkondiging van die evangelie wat belangrik is 
nie. Gehoorsaamheid aan die opdrag in Genesis is ook om vir God te werk.

MITOLOGIESE SIENINGS VAN WERK
In die Ou Nabye Oosterse skeppingsverhaal, wat bekend staan as die Enuma 
Elis, hoor mens dat die gode die mens skep sodat hulle kan werk. Nadat die 
wêreld geskep is, het Marduk, wat ’n god vernietig het en die aarde daaruit 
gemaak het, gesê die gode kan hier bly, maar hulle antwoord dat dit te harde 
werk gaan wees. Marduk sê hy sal ’n mens skep om die werk te doen, sodat die 
gode kan rus. So in hierdie verhaal, is werk iets sleg wat net aan laer wesens 
toegeken word. Hulle moet soos slawe werk sodat die gode kan rus. 

In die Griekse mitologie word Pandora se boks oopgemaak en alles wat sleg 
en boos is kom uit die boks. Onder alles wat sleg is, kom ook werk uit. Werk was 
saam met dood en siekte iets wat van die begin af sleg was.

Hoe dink jy word ons denke beïnvloed deur die beskouing van werk deur 
hierdie mites?

nie. Ons werk nie net om dinge vir ons te kan koop nie. Ons werk nie net om 
onsself kos te kan gee nie. Die Bybel leer baie mooi dat daardie dinge ook seën 
uit die Here se hand is wat saam met die werk kom. 

Ten diepste werk ons omdat ons gemaak is na die beeld van God. En God 
werk. Hy is die eerste Werker. Mense is werkende wesens. Ons is gemaak na die 
Beeld van God wat werk. Ons werk is aanbidding. Dit is gehoorsaming van die 
opdrag wat die Here aan ons gegee het.
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Om te werk is baie meer as om maar net geld te verdien om te leef. Om te werk 
is om jou doel op aarde te verrig. God, ons Skepper en Here, laat elkeen met 
’n bepaalde doel gebore word. Hy gee aan almal gawes om werk te doen wat 
Hom verheerlik. Alle werke mimiek die beeldskap van God. 

So bolangs mag dit lyk of dit die mens self is wat besluit watter beroep hy 
volg, maar alles gebeur volgens die Here se beskikking. Dit is Hy wat die talente 
en die aanleg gee, asook die belangstelling. Die Here gee ook werksgeleent- 
hede. So lei Hy elkeen om te doen wat Hy vooraf bepaal het. 

Werk is deel daarvan om tot eer van die Here te leef. Soms is dit moeilik en 
sien ons op om te gaan werk. Dit is juis dan wanneer ons gemotiveerd moet 
wees met die wete dat ek nie vir mense werk nie, maar vir die Here.

 SAMEVATTING

WAT IS ’N ROEPING?
Roeping het te doen met die tipe werk wat ons doen, en dit verander soos wat 
ons lewens verander. Eers is jy ’n kind en jou roeping is om ’n kind te wees. Dit 
sluit aan die een kant die roeping in om skool toe te gaan, en aan die ander 
kant het dit te doen met ’n roeping tot geloof (Romeine 8:30). Soos ons ouer 
word verander hierdie roeping. 

Breedvoerig kan ons roeping verduidelik as om te doen wat jy weet jy moet 
doen. Die Here gee sekere vaardighede aan ons, en lei ons só met geleenthede 
om te weet wat ons roeping is. Roeping is baie keer meer as dit waarvoor ons 
kans sien.

8  Is dit belangrik dat ons weet wat ons roeping is? Vergelyk 2 Petrus 1:10.

9  Hoe moet ek my roeping uitleef? Lees Romeine 12:1 en 2.

10  Lees Genesis 2:18. Wie moet werk? Was die man alleen gelos om te werk? 

11  Weet jy al wat jou roeping is?

12  Met watter ingesteldheid moet ek enige werk doen? Lees Kolossense 3:23. 



  | 21  

O
 
 
 
ns lees die eerste keer van die skepping van die mens in Genesis 1:26-
27. In Genesis 2 kry ons ’n uiteensetting van hoe God op die sesde dag 

die mens geskape het. Dis hier waar ons lees dat die vrou uit die man se ribbe-
been gemaak is. God gee ook die rede vir die vrou se skepping: Dit is nie goed 
dat die mens alleen is nie, daarom maak God vir hom ’n hulp; ’n helper, ’n gelyke. 
Die Here gee die vrou vir die man, en die man roep uit: “Dit is nou eindelik been 
van my gebeente en vlees van my vlees ...” (Genesis 2:23). Uit hierdie gedeelte kan 
ons beter verstaan wat die huwelik is, en hoekom dit belangrik is.

HELPER: Die Hebreeuse woord wat gebruik word om die vrou wat God 
vir Adam maak te beskryf is ezer. Dit beteken helper, en is dieself-
de woord wat gebruik word om God as ons Helper te beskryf (kyk 
byvoorbeeld Psalm 115:9). Helper verwys dus na iemand wat die 
nodige hulp en bystand gee. 

’N GEPASTE MAAT VIR ADAM
In Genesis 2:18 lees ons: “Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy 
gelyke” (1983-vertaling). In die 1933-vertaling sê dit “’n hulp ... wat by hom pas.” 
Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word, kenegdo, beteken letterlik “vol-
gens die teenoorgestelde van hom”. Die Here het dus die vrou gemaak om die 
man te komplementeer, om hom aan te vul. Ons lees in Genesis 2:20 dat daar 
onder die diere geen gepaste hulp vir die mens gevind kon word nie, maar God 
maak dan spesifiek ’n gepaste hulp vir die mens in die vorm van die vrou. 

1   Wat sê dit vir jou dat God vir die eerste keer in Genesis 2:18 sê dat iets in sy  
skepping nie goed is nie? 

2  Lees weer Genesis 2:18. Wat kan jy hieruit oor die huwelik leer?

?LEES GENESIS 2:18-25

Hoe moet die Christelike 
huwelik lyk?

?

4
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DIE INSTELLING VAN DIE HUWELIK 
“Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en 
hulle sal een word,” (Genesis 2:24). 

Hierdie vers staan bekend as die instelling van die huwelik, hoewel die 
woord huwelik nie daarin gebruik word nie. Dit word as die basis vir die huwe-
lik gesien omdat dit praat van ’n man en ’n vrou wat saamkom en een word. 

In Genesis 2:22 lees ons dat God die vrou vir die man gee, wat dit nóg 
duideliker maak dat die huwelik ’n verbond is wat deur God ingestel is. 
In hierdie verse kry ons van die eerste reëls vir die Christelike huwelik, onder 
andere dat dit bestaan uit een man en een vrou, en dat hulle saam ’n nuwe 
eenheid vorm. Genesis gee die fondament van die huwelik, wat deur God self 
geskep is en daarom van Hom af kom. 

AANKLEEF: Die woord “aankleef” is in die 1933-vertaling, en die 
2020-vertaling gebruik die woord verbind; “en hom aan sy vrou 
verbind” (Genesis 2:24). Die Hebreeuse woord vir aankleef (dabag) 
verwys daarna om iets vas te gom of saam te voeg. 

5  Hoe, en deur wie, is die huwelik ingestel? 

6  Watter beginsels vir die huwelik vind ons in Genesis 2:23-24?

7   Die huweliksformulier stel dat God man en vrou na mekaar toe lei. Glo ons dat 
dit vandag nog steeds so is? 

MANNIN: Die woord mannin, wat ons in die 1933-vertaling (Genesis 
2:23) aantref, dui iets van die eenheid en hegte band tussen man 
en vrou (mannin) aan. Die Hebreeuse woorde vir man (ish) en vrou 
(ishshah) klink eenders en dui op die vrou wat uit die man geneem is. 

3   Is dit betekenisvol dat God die diere en voëls maak voor Hy die vrou  
maak? Hoekom?

4   Lees Genesis 2:21. Wat is die simboliek dat die vrou uit die man se  
ribbebeen gevorm is? 

?

?
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God stel die eerste huwelik in deur vir Adam ’n maat te maak wat by hom pas, ’n 
helper, ’n gelyke. Ons Here Jesus se eerste wonderwerk vind plaas by ’n bruilof, 
en gedeeltes van die Bergrede (Matteus 5 en 6) word ook aan die reinheid van 
die huwelik spandeer. Gesonde Godgerigte huwelike is die basis van ’n gesonde 
samelewing en gesonde gemeentes. In die huwelik weerspieël die getroudes 
teenoor mekaar die liefde wat te sien was by Christus vir sy Liggaam (die kerk). 
Dit is dalk die belangrikste oproep, saam met die idee dat jou huwelik ook deel 
sal wees van die Bruilofsmaal van die Lam, tot eer van God Almagtig.

 SAMEVATTING

’N HUWELIKSFEES AAN DIE BEGIN ÉN DIE EINDE
Die Bybel begin met ’n huwelik wat ten doele het om die wêreld met kinders 
van God te vul. Aan die einde van die wêreld se geskiedenis, sal daar weer ’n 
huweliksfees wees. Dit is die bruilofsfees van die Lam, en die doel van daardie 
huweliksfees sal wees om die nuwe wêreld met kinders van God te vul.

8  Wat bevestig Jesus se woorde in Matteus 19:4-6 vir ons oor die huwelik?

9  Wat dink jy is die boustene van ’n suksesvolle, heilige huwelik?

10  Wat sê Adam en Eva se huwelik vir ons oor die verhouding in die huwelik?

11a  Kyk na Efesiërs 5, vanaf vers 21: Wat word van die man en vrou gevra? 
11b  Hoekom noem Paulus die huwelik ’n groot geheimenis? Lees Efesiërs 5:32.

DIE HUWELIK AS ’N VERBOND
’n Huwelik is ’n intieme verhouding tussen een man en een vrou. Maar dit is nie 
net intiem in die sin dat wat daarbinne beleef word, baie intens is nie, maar ook 
in die sin dat dit ’n verbondsverhouding is. 

’n Verbond skep ’n verhouding waarin twee partye aan mekaar verbind 
word, meer as net ’n wettige, kontraktuele verhouding. Maar, dit is ook meer 
bindend en standhoudend as net ’n emosionele liefdesverhouding. Dit is dus 
twee mense wat deur God aan mekaar gebind word. 

Dit is ’n wettige verhouding waarin twee persone aan mekaar belowe dat 
hulle mekaar sal liefhê, ongeag wat gebeur. In die verbondsverhouding leef 
die twee persone nie meer vir hulself nie, maar vir mekaar. Dit staan teenoor ’n 
verbruikersverhouding waar elkeen net kyk wat hy vir homself kan kry. 
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NAME WAT VIR SATAN GEBRUIK WORD
Daar is baie name wat in die Bybel vir die Satan gebruik word. Die mees al-
gemene verwysing na hom is die name satan en duiwel. Die naam Satan (Job 
1:6-9; Matteus 4:10) kom 53 keer in die Bybel voor. Die woord dra die gedagte 
van ‘teenstaander’ oor. Dit wys dat hy die vyand van God, gelowiges, en als wat 
reg en goed is, is. Satan verskyn as die engel van die lig en belowe dat sekere 
dinge goed en aantreklik sal wees (2 Korintiërs 11:14). Dit is egter net ’n skyn 
om hom te help in sy werk as aartsvyand. Die naam ‘duiwel’ (Matteus 4:1, 5, 9; 
Efesiërs 4:27; Openbaring 12:9; 20:2) kom van die griekse woord wat lasteraar 
beteken. Dit beklemtoon sy werk om die karakter van God in twyfel te trek. 

Daar word ook na die duiwel verwys as die “vader van die leuen” (Johannes 
8:44). Dit beteken dat hy die oorsprong van alle leuens is, die groot misleier.

Satan word in 2 Korintiërs 11:14 die engel van die lig genoem. Ons weet hy 
was ’n engel voordat hy teen God gedraai het – wat beteken dat hy God gesien 
het in al sy majesteit en nóg teen Hom gedraai het. Hierin verstaan ons sy 
dwaasheid en sy vurige vyandskap teenoor God en sy kerk. Party van sy werke 
is wreed, soos sy aanslag teen Job, ander is beklee met soetigheid, soos sy 
verleiding van Adam en Eva.

V
 
 
 
an die eerste oomblikke wat ons van Satan hoor, besef ons gou dat 
sy voorkoms soos hy homself openbaar nie ’n saak van verskrikking is 

nie, maar aanloklikheid. Selfs in die vorm van die slang, wat op daardie stadium 
in die paradys nie meer skadelik as die lam was nie, openbaar hy homself as ’n 
“vriend”. Iemand wat regtig die belange van die mens op die hart dra. Daarom 
moet ons gereed wees vir sy aanslae. 

?LEES GENESIS 2:25-3:7

Wie is Satan, en watter 
mag het hy?5
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SATAN SAAI DIE SAAD VAN TWYFEL
Let op hoe God se karakter deur die satan as suinig uitgebeeld word. “Het God 
werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?” Dit is eintlik totale 
verdraaiing! God is vrygewig in sy gee van gawes om te geniet! Die satan is so 
subtiel. Vra net ’n ‘onskuldige’ vraag. Die saad van twyfel is gesaai en dit gaan 
verrassende vrug dra.

5   Ons hoor so baie dat Satan slinks is. Hoe sien ons sy slinksheid in wat hy hier 
doen? Verduidelik sy strategie. 

LISTIG: Die Hebreeuse woord dat die slang listig is beteken nie 
noodwendig sondig nie. Dit beteken om versigtig te wees. Die woord 
is neutraal. Die boosheid is nie iets wat deur God geskep is nie, dit is 
niks anders as rebellie teen God nie. Die punt is dat dieselfde eien-
skap wat vir wysheid gebruik word, ook vir boosheid gebruik kan 
word. Die kapasiteit van die duiwel self, kon vir goed gebruik word, 
maar dit word vir sleg gebruik.

SATAN VERMY DIE NAAM VAN DIE HERE
Hierdie subtiele slang vermy die Naam van die Here. In hoofstuk 1 word net die 
naam ‘God’ gebruik vir die doel dat Hy die Skeppergod is. In hoofstukke 2 tot 4 
word die verbondsnaam die Here God (Jahwe Elohim) konstant gebruik,  
behalwe in hierdie 4 verse. Die slang gebruik nie die verbondsnaam van die 
Here nie, maar net die onpersoonlike Naam. Hy wil die Here so ver moontlik 
buite Eva se gedates hou. En Eva volg hom net so, want sy gebruik dan ook nie 
God se verbondsnaam nie. 

1   Lees Genesis 2:25. Hoe weet ons dat Adam en Eva heeltemal tevrede was, ’n 
mens kan sê salig was, terwyl hulle in die Paradys was? 

2  Hoe het hulle lewens saam met God gelyk?

3   Lees Genesis 3:1. Wat leer ons uit die feit dat die eerste woorde wat oor die slang 
geskryf word, stel dat hy geskape is?

4   Wat kan jy uit die teksgedeelte aflei oor die uitwerking van Satan op die mens in 
die paradys? Dink ook aan wat sy bydrae tot die val van die mens is. 

?
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8  Wat leer ons uit die feit dat Adam by Eva was, maar niks gedoen het nie?

9   Dink aan ’n paar geleenthede waar Satan in die Bybel teen die knegte van God 
en so in werklikheid teen God self werk. 

10  Noem ’n paar voorbeelde van hoe Satan met jou te werk gaan. 

DIE BOOM VAN GOED EN KWAAD
Dié boom was niks anders as die res van die bome nie. Hierdie vrug van ver-
soeking was van so aard dat dit die vrug meer verleidelik laat lyk as wat dit is. 
Maar die boom is begeerlik omdat dit kennis kan gee. Daardie kennis is net hoe 
dit is om teen God op te tree. Hulle sal soos God word, maar net in die sin dat 
hulle goed en sleg sal ken. God ken dit omdat Hy alwetend is, die mens ken 
sonde omdat hy dit in sy aard word.

7   Hoe word die boom se vrugte beskryf? Verskil dit van die beskrywing van die res 
van die bome se vrugte in Genesis 2:9?

GOD SE OORDEEL
Dit is merkwaardig dat die eerste leerstelling wat teengestaan word in die Skrif 
die leer van die oordeel van God is. As die oordeel van God nie daar is nie, of as 
dit nie so erg is nie, dan is Christus se verlossing ook nie nodig nie. God se straf 
is die dood; fisies, geestelik, ewig.

KENNIS VAN GOD SE WOORD
Onthou dat in Genesis 2:16 praat die Here God met Adam dat hulle vry is om 
te eet van al die bome. Nou laat Eva die “al die” uit. Sy verklein die voorsiening 
wat God gee in sy groot genade. Haar onakkurate aanhaal van God se Woord 
verklein sy ruimhartigheid. Verder maak sy byvoegings tot die Woord. God het 
gesê jy mag nie eet van die boom nie én dit ook nie aanraak nie. God het dit 
nooit gesê nie. Laastens vertroebel sy ook die Here se Woord. Deur te sê dat 
julle sal sterf, het sy God se woord “sekerlik” uitgelaat! Sy verwyder die seker-
heid van die dood wat daarop sal volg. Eva, verklein, voeg by en vertroebel die 
Woord van God. Dit is presies wat die slang wou weet.

6   Is die Woord van God regtig onderwerp aan mense se oordeel? Kan ons self 
besluit watter dele van die Woord van die Here ons van hou en watter nie?
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SATAN SE AANSLAG IS TEEN DIE KINDERS VAN GOD
Dit is duidelik in die Woord dat die satan God se kinders van Hom wil skei. Hy 
kan God nie van sy kinders weghou nie, daarom probeer hy deur die onreg sy 
kinders van Hom verwyder. Een van sy gevaarlikste pogings vind ons in hoe hy 
’n gelowige en geliefde dissipel verlei as hy vir Petrus dryf om Christus te wil 
keer van die kruis (Matteus 16:22-23). Christus het reeds vanuit die Woord vir 
sy dissipels gewys dat Hy moet ly. Petrus wil nie die Woord aanvaar nie en wil 
Christus se lyding keer. Daarom herken Christus die stem van die satan in die 
woorde van sy kneg en bestraf hom daarvoor. 

Die Satan is ons grootste vyand in hierdie lewe. Sy strewe is nie bloot om ons lig-
gaamlik te vernietig nie, maar om ons siele van ons te roof. Al weet ons dat hy ons 
nie van God kan wegneem nie, moet ons besef hy sal probeer. Hy sal ook enigiets 
doen wat hy kan, wat God hom toelaat. Daar is niks te erg vir hom nie. Hy sal selfs 
die kerk ingaan en deur valse profete die lidmate daarvan probeer mislei. Ons weet 
egter dat Christus hom oorwin het en dat ons stryd teen hom op ’n onkeerbare 
oorwinning afstuur. Oproepe dat gelowiges die duiwel moet “weerstaan” word in 
Efesiërs 6:13, Jakobus 4:7 en 1 Petrus 5:9 gegee. Die gevolg van hierdie weerstand 
is volgens Jakobus dat die duiwel sal wegvlug. Ons moet voorbereid wees met die 
wapenrusting wat God ons gee sodat ons staande kan bly in die stryd.

 SAMEVATTING

BID OM BEWARING VAN DIE BOSE
Jesus leer gelowiges in die “Ons Vader” om daagliks van die Vader bewaring van 
die Bose te vra. Ook as die wapenrusting van die gelowiges in die stryd teen die 
Bose ter sprake kom, klink die oproep nog: “doen dit alles biddend” (Efesiërs 6:18).

11a  Hoe magtig is Satan? Vergelyk Openbaring 12. 
11b  Watter gesag het Satan? Lees Efesiërs 2:1-3.
11c  Is daar beperking aan sy mag? Vergelyk Job 1:12. 

12   Kan Satan die uitverkore kinders van God van Hom roof? Lees Matteus 24:24; 
Lukas 22:31-32; 1 Petrus 1:5. 

13  Is die Satan onoorwonne? Vergelyk Openbaring 20:7-10. 

14   Moet ons die Satan vrees en kan ons hom teenstaan? Lees Efesiërs 6:10-11 en 
verduidelik jou antwoord.
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DIE MENS SE REAKSIE OP SY SONDE
Wanneer God na Adam en Eva roep, antwoord Adam dat hulle gehoor het dat 
die Here in die tuin wandel en hulle bang was, want hulle is kaal. Hier sien ons 
dat die mens se eerste reaksie op sy sonde is om dit so diep as moontlik weg te 
steek. Daar is tog geen ander manier hoe hulle tot daardie kennis kon kom, as 
nét deur ongehoorsaamheid nie.

1   Lees Genesis 3:8-10. Waarom dink jy is Adam en Eva nou ewe skielik skaam vir  
die Here? 

2   Lees Genesis 3:9. Watter eienskappe van God is duidelik as Hy vir die mens vra: 
“Waar is jy?”

3   Hoe sluit jou antwoord op die vorige vraag aan by die Bybelstudie se inleidende  
vrae? 

4   Wat is ironies aan God se vraag vir Adam in vers 11? Watter eienskap van God 
leer ons in hierdie vers? 

H
 
 
 
et jy al iemand een van die volgende vrae hoor vra? Indien God 
‘goed’ is, hoekom laat Hy dit of dat toe? Hoekom laat Hy toe dat my 

ouma aan kanker ly, of hoe kan Hy soveel plaasaanvalle toelaat? Of dalk hoor  
jy iemand vra hoe die Here kan toelaat dat daar soveel mense is wat op  
verskillende maniere ly. Jy het dalk ook al iemand hoor sê: ’n God van liefde  
tree tog nie só op nie! Dalk het jý ook al so gevoel. Kom ons kyk na Genesis 3 
om antwoorde te kry oor hoekom daar soveel swaarkry in die wêreld is. 

?LEES GENESIS 3:8-24

Hoekom is daar  
soveel swaarkry?6
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DIE BETEKENIS VAN DIE NAGESLAG VAN DIE SLANG
“Ek stel vyandskap ... tussen jou nageslag en haar nageslag” (Genesis 3:15). 
Dit wys na ’n vyandskap op persoonlike vlak, tussen die slang en die vrou, en 
ook hul nageslagte. Die teks verwys hier na die gebruik in die antieke wêreld 
waar die nageslag in hul pa se voetspore gevolg het met hul beroep. Jesus sê: 
“Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word” 
(Matteus 5:9). In die bronteks sê dit “seuns van God”, maar dis opgevat om 
dogters in te sluit. God is die hoogste vredemaker. As ons dit nadoen, dan is 
ons ook vredemakers, kinders van God. 

Jesus sê ook dieselfde van die satan aan die Jode: “Julle het die duiwel as 
vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen” (Johannes 8:44).  
1 Johannes 3:8-10 stel dit só: “... wie aanhou sonde doen, behoort aan die  
duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun  
van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.”

DIE SLANG SE STRAF
Die slang se straf behels dat hy op sy maag sal seil vir die res van sy lewe en 
dat hy stof sal eet. Die teks vereis nie dat ons moet dink dat die slang eers bene 
gehad het en dit verloor het nie. Dit beteken dat die slang vir die res van sy lewe 
verneder sal wees. Deur “stof” is daar ’n verwysing na God se uitspraak van Adam 
se dood. Die slang is verantwoordelik vir die sterwe van die mens, wat terugkeer 
na die “stof”. Die dood sal dus die vooruitsig vir die slang wees. “Al die dae van 
jou lewe” spreek tot die uiteindelike einde van die slang en sy nageslag. 

5   As beide Adam en Eva gesondig het, hoekom roep die Here in vers 11 net na 
Adam om verantwoording te doen oor wat gebeur het?

6   In vers 14 tot 19 sien ons dat daar gevolge vir die sonde is. Dink jy hierdie gevolge 
is onregverdig van God? Kyk ook na Genesis 2:16, 17 en Levitikus 20:7 en 8.

’n Skulderkenning van Adam sou tot die onmiddellike dood lei. Daarom doen 
die mens alles in sy vermoë om die waarheid dat hy skuldig is te vermy. Deur al 
die eeue heen is dit hoe die mens sy sonde hanteer. 

Dit is opmerklik hoe Adam vir Eva die skuld gee, en Eva die slang beskuldig. 
Adam sê: “Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het vir my van 
die boom se vrugte gegee en ek het geëet” (Genesis 3:12). Hiermee gee hy 
nie net die skuld vir Eva nie, hy beklemtoon dat die Here haar vir hom gegee 
het. Dis asof hy eintlik wil sê dat die Here Homself moet blameer omdat Hy die 
skuldige vrou aan Adam gegee het. 
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7   Dinge soos swaarkry, lyding en moeite is gevolge van die sonde. Ons ervaar dit 
omdat ons almal nog deel het aan die oorspronklike sonde. Kyk na Romeine 
8:18-23. Watter hoop gee dit vir jou?

8a   Is lyding en swaarkry God se straf op ons sonde? Kyk na Romeine 5:12 en  
Genesis 2:16-17 asook Jakobus 1:13-15. 

8b  Waarmee straf God die sonde?

GOD IS VOLKOME REGVERDIG – ÉN VOLKOME BARMHARTIG
Die Here het gesê dat hulle sekerlik sal sterf as hulle van die boom eet. Daar  
is iets interessant hier. Wanneer God sê dat die slang se kop deur die vrou se 
nageslag vermorsel gaan word, is dit duidelik dat sy nie dadelik gaan sterf nie, 
maar kinders gaan hê. Dink net die verligting wat die mens en sy vrou moes 
gevoel het. Dit is die emosie wanneer ’n sondaar tot bekering kom, want ons 
sien ook in die regverdige straf die genade van God hier. 

Met die intreeslag van die sonde openbaar die Here sy regverdigheid en 
barmhartigheid. God kom maak ’n belofte aan die mens dat die mens ten spyte 
van sy sonde verlos sal word. God se handeling is dus nie net ’n reaksie op die 
mens se sonde nie, Hy het vooraf geweet wat die mens gaan doen. God word 
nie onkant betrap as die mens in sonde val nie, Hy weet dit vooraf en neem die 
inisiatief om die mens te verlos.

DIE EERSTE BELOFTE VAN GOD 
Hierdie vloek oor die slang in Genesis 3:15 hou die moederbelofte in. Dit is die 
eerste belofte van die Messias: Wanneer God sê, “Haar nageslag sal jou kop ver-
morsel”, belowe Hy dat Christus sal kom om die mens te verlos. Jesus Christus 
sal die rede wees dat die mens se kop nie ook vermorsel word nie, want aan die 
kruis vernietig Hy vir altyd die slang.

DIE STRYD TUSSEN DIE VROU EN SLANG
Die taal van die gedeelte dui op ’n lewe-en-dood-stryd tussen krygers aan. Om 
te “verpletter” en “byt” is vertaal vanuit dieselfde Hebreeuse werkwoord “om 
te kneus”. Dit beskryf die vegters se wedersydse geweld teenoor mekaar. Die 
slang maak slegs “aan die hakskeen” ’n impak. Dit terwyl die vrou se nageslag 
die slang se kop vermorsel, ’n dodelike slag. Hierdie beeld is baie gepas vir ’n 
slang, aangesien dit langs die grond seil, terwyl die menslike voet die kop van 
die slang vertrap.
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Vanuit Genesis 3 is dit duidelik dat elkeen van ons soms deur moeilike dae gaan 
omdat dit deel van die gevolge van die sondeval is. Ons beleef nou nog pyn en 
swaarkry en lyding omdat ons in ’n gebroke wêreld leef. Daarom sien ons net 
soveel te meer uit na Christus se wederkoms, waar Hy sal kom om álles te hers-
tel. Dan sal alles weer wees soos dit vóór die sondeval in die Tuin van Eden was. 
Selfs al ervaar ons nou moeilike dae, hoef ons nooit God se betrokkenheid óf sy 
goedheid te bevraagteken nie. God laat ons nooit alleen nie: “Ek sal jou nie in 
die steek laat nie, jou nie verlaat nie” (Joshua 1:5; Hebreërs 13:5). Dit gee vir ons 
die grootste troos, selfs in donker dae. 

 SAMEVATTING

11   Hoe behoort ons teenoor die Here te voel wanneer Hy ons geloof toets?  
Lees Romeine 5:3-5. 

BEPROEWING: Dit is wanneer die Here ons geloof toets deur ’n moeilike 
tyd. Hy doen dit altyd omdat Hy ons liefhet, en omdat Hy Alwetend is, 
weet Hy reeds hoe ons gaan reageer.

9   In Genesis 3 lees ons wie die sonde in die wêreld ingebring het. Lees Romeine 
5:12-21. Wie het die genade, vergifnis en vryspraak gebring? Kyk veral na verse 
15, 17 en 19. 

10   Waarom laat God dan steeds toe dat ons moeilike dae beleef? Lees  
Jakobus 1:2-4. 

SONDEVAL: Die woord sondeval kom nie in die Bybel voor nie, maar word 
gebruik om te verduidelik wat gebeur het. Dit het eintlik ’n baie letter-
like betekenis. Die sondeval verwys na die oomblik toe Adam en Eva, 
en daarom die hele mensdom, begin sonde doen het. Dis belangrik 
om te verstaan dat hulle nie net begin sondig het nie, maar in hul 
aard sondig geword het. Die gevolge van die sondeval word deur álle 
mense gevoel, en almal word sondig gebore. 

SONDE: Wanneer ek sonde doen, gaan ek teen God se wil in. Ek mis 
God se doel vir my lewe. Sonde breek die volmaakte verhouding wat 
daar tussen God en sy kind bestaan. ?

?

?
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DIE BETEKENIS VAN KAIN EN ABEL SE NAME
Kain se naam beteken besitting van groot waarde. Toe Adam en Eva die straf 
ontvang het, dat Adam swaar sal werk en Eva swaar kinders in die wêreld sal 
bring, was daar ook ’n belofte van verlossing. Hulle leef onder die verwagting 
van die Messias wat uit die saad van die vrou sal kom, wat die saad van die 
slang sal vernietig. Hulle groot verwagting was dat die een wat na hulle sal kom 
die slang se kop sal vermorsel, en hulle dan terugtrek in die tuin in. Daarom 
noem hulle hul eerste seun Kain: besitting van groot waarde.

Dis egter nie die geval nie, en wanneer Abel gebore word sien ons in sy 
naam iets van die wanhoop waarin hulle verkeer het. Sy naam beteken tever-
geefs of treur. Eva sien in dat dit tevergeefs is dat hulle verwag om terug te trek 
na die tuin van Eden toe. Hulle hartseer van hulle straf bly voortduur. Verder in 
die gedeelte sien ons hoe die gevolge van die eerste sonde werklik intree en 
daar iets gebeur wat die mens nie geken het nie: Die eerste mens sterf, en ook 
nie aan natuurlike oorsake nie.

I
 
 
 
n Genesis 4 sien ons die mens die eerste keer buite Eden, weg van 
God se diep en intieme teenwoordigheid. Hier moet die mens nou 

leer hoe om in die wêreld te leef wat met sonde bevlek en verinneweer is. 
Adam en Eva kry twee seuns: Kain en Abel. Kain is die saaiboer en Abel die 
veeboer. Dit is in die verhouding tussen dié twee seuns wat ons die ware  
nagevolge van die sondeval sien. 

?LEES GENESIS 4:1-16

Hoe bewaar God  
ons teen die sonde?

7
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DIE SONDE IS SOOS ’N LEEU
Genesis 4:7 is een van die moeilikste verse in Genesis om korrek in Afrikaans te 
vertaal. Die beeld wat in die vers gebruik word, is dat God vir Kain sê dat sonde 
soos ’n leeu (roofdier) is, wat reg is om op jou te spring en jou te verskeur. 

Sonde het krag, en dit skuil voor dit jou aanval. Sonde, en die oorweldiging 
daarvan is werklik. Die Here wys dit vir ons uit dat ons daarteen kan waak en 
daaroor heers. Hierdie vers is identies aan Genesis 3:16b. 

4  Hoe sien ons die Here se goedheid in die waarskuwing van verse 6 en 7? 

GODSDIENSTIGE OFFERS TEENOOR WARE OFFERS
In die geskiedenis van die volk Israel sien ons gereeld hoe God die volk beskuldig 
dat hulle offers bloot lippediens is, maar hulle harte ver van God af is. Hulle offer 
aan God om Hom te kry om hulle te seën, maar Hy haat sulke offers. Vergelyk ook 
Jesaja 29:13 en Matteus 15:8. 

3   In vers 5 staan dat Kain baie kwaad geword het toe die Here sy broer se offer 
aanvaar, maar syne nie. Wat wys Kain se woede oor sy motief met sy offer? Was 
sy offer regtig ’n dankoffer aan God? Sien Hebreërs 11:4. 

EERSGEBORE DIERE OF EERSTE VRUGTE AS OFFERS
In die res van die Ou Testament het God van sy volk gevra om die eerste diere 
wat gebore word of die eerste vrugte van die oes vir Hom te offer. Dit was ’n 
teken dat jy erken dat die opbrengs eintlik aan God behoort. Dit was ook ’n 
geloofsdaad, want as jy jou eerste diere aan Hom offer,vertrou jy God dat daar 
nog diere gebore sal word. Sien Nehemia 10:36-39.

2   Hoekom dink jy het God Abel se offer aangeneem, maar nie Kain s’n nie? Lees  
ook 1 Johannes 3:11-12.

DANKOFFER: Hierdie offer wat ons van lees in Genesis 4 is nie om vir 
sonde te betaal nie, maar dit was ’n sogenaamde dankoffer. ’n Dank- 
offer om dankie te sê dat God die land enige opbrengs laat bied het 
en ook dat die vee ’n opbrengs bied. In die latere tyd van Levitikus 
was dit die algemene gebruik om dankoffers te bring van elke op-
brengs wat jy van die land kry.

1   Watter verskille kan jy sien (uit verse 3 en 4) in die offers wat Abel en Kain  
gebring het? 

Hoe bewaar God  
ons teen die sonde?

?
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KAIN WORD VERVLOEK
Soos die slang, word Kain onder ’n vloek geplaas; dit is die eerste keer in die 
Skrif waar ’n mens vervloek word. Hierdie vloek dui op die erns van sy misdaad 
teen God en die skepping. Kain se skuld word beklemtoon deur die direkte 
beskuldiging “uit jou [eie] hand”. Die taal “jy is onder ’n vloek” is dieselfde as  
die uitspraak wat teen die slang gelewer is: “Vervloek is jy onder al die diere” 
(Genesis 3:14) is parallel met “vervloek is jy van die aarde ” (Genesis 4:11). 

DIE BLOED ROEP: In Genesis 4:10 sien ons dat God vir Kain sê dat Abel 
se bloed na Hom roep. Bloed roep uit, want daar moet regverdiglik 
betaal word vir hierdie sonde. Abel se bloed roep na God “geregtig-
heid, geregtigheid moet geskied, bloed moet vloei vir bloed  
wat vergiet is!”

ADAM EN EVA SE SWAARKRY
Ons dink dikwels dat die uitdryf uit die tuin die totale omvang van Adam en 
Eva se swaarkry was, maar hier sien ons die groot hartseer van die sondeval. 
Hier sien ons die hartseer waar die slang die hakskeen van die mens byt en een 
broer die ander doodslaan.

5a   Die Here gee in Genesis 4:7 aan Kain die opdrag om oor die sonde te heers. 
Wat beteken dit?

5b   Hoe kan ’n mens oor die sonde heers? Lees Romeine 12:9-21. Vers 21 gee die 
gevolg van wat gebeur as jy die opdragte van vers 9 tot 20 doen.  

6   Lees Genesis 4:3, 5, 8 en 9. Watter sonde was alreeds in Kain se hart, voordat hy 
sy broer doodgemaak het? Hoe het hierdie sonde in sy hart tot ’n meer publieke 
sonde gegroei? Sien ook Jakobus 1:13-15. 

7   Tot watter mate staan Kain voor dieselfde versoeking as sy ma, Eva, in Genesis 
3? Dink aan hoe Eva gereageer het op God se Woord aan haar (Genesis 2:17) 
teenoor die Satan se woord aan haar (Genesis 3:1 en 4).

?

8   God straf vir Kain in verse 11 en verder. Hoekom was hierdie straf eintlik genade 
van God? Wat het Kain eintlik verdien? Sien Romeine 6:23a.
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JESUS SE BLOED GETUIG VAN IETS BETER AS ABEL S’N
Abel word in Genesis 4 vir ons as ’n onskuldige man, wat doodgemaak is vir sy 
diens aan God, geskets. Net so is Jesus ook onskuldig en beeldskoon en rein 
en heerlik en sy diens aan God is wonderlik, maar die Kains van sy tyd het Hom 
ook gehaat. Hulle het Hom vermoor nes Kain van ouds sy broer vermoor het. 

Die groot verskil tussen Abel en Jesus is hulle bloed. Abel se bloed het 
geroep na God vir geregtigheid, en tog het God nie vir Kain doodgemaak soos 
hy verdien nie. Kain se skuldige bloed kon tog nie vir Abel betaal nie. Jesus se 
bloed wat vergiet is, was vooruit beplan deur God om te dien as betaling. Alle 
sonde verdien die dood en onskuldige bloed moet vergeld word. Anders as 
Abel se bloed roep Jesus se bloed na God en skree: “vergewe hulle, dit is betaal, 
dit is volbring, die offer is klaar, daar is vrede”.

Sonde was iets wat die mens nog nie heeltemal geken het nie. Toe Adam en 
Eva oortree het was hulle ongehoorsaam aan God en hulle het die gevolge 
daarvan geleer, maar nou word Kain direk deur God geleer hoe sonde werk. 
Onthou nou dat hulle nie die Woord van God en die Wet gehad het en presies 
geweet het wat sonde is nie. Deel van dit waaroor die verhaal van Kain en Abel 
gaan, is dat die Here vir ons leer wat die binnewerke van die sonde is en wat 
ons moet doen as ons deur sonde beproef word. 

Die Heilige Gees bewaar ons van sonde deur ons deur die Woord te leer 
wat sonde is. God gee ons sy Woord om ons die regte pad te laat stap wanneer 
sonde ons wil oorval en vernietig. Ons is egter geneig om soos Kain eerder  
Satan se woord te volg as God s’n. Maar waar ons hierin misluk, het Jesus  
volledig geslaag. Deur Jesus se gehoorsaamheid en sy bloed wat vloei aan die 
kruis word die krag van die sonde vernietig en die straf daarop betaal in my 
plek. Ek ontvang God se Gees om nou ook as verloste God se Woord te kan volg 
en my lewe as ’n offer aan God te gee. 

 SAMEVATTING

9   Lees Hebreërs 12:22-24. Hoekom getuig Jesus se bloed van iets beters as  
Abel s’n? 

Beide die slang en Kain is moordenaars wat dieselfde vergelding ontvang. 
Omdat Kain die grond met onskuldige bloed besoedel het, word hy daaruit 
“verdryf” soos sy ouers uit die tuin gedryf was (Genesis 3:24).
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?LEES GENESIS 5

Hoe kan ek naby  
God lewe?

STAMREGISTERS IN GENESIS 1 TOT 11
Terwyl ons in Genesis 4 ’n kort stamregister van Kain kry, is die eerste goed 
uitgebreide stamregister vir ons opgeteken in Genesis 5. Natuurlik staan hierdie 
stamregister lynreg teenoor die een in Genesis 4 aangesien die nageslag van 
Kain met die sondvloed vergaan en die van Set, baie jare later eers in Christus 
voltrek. Hierdie is dus ook die eerste stamregister wat die hoop van die mens-
dom vestig op die saad van die vrou, net soos God dit aan die mens en sy vrou 
beloof in Genesis 3. Christus as vervulling van hierdie kosbare belofte is dus 
die begin van stamregisters in die Ou Testament. Met elke daaropvolgende ge-
slagsregister word die spore afgemeet totdat Hy ook dít met sy menswording 
vervul by die laaste geslagsregister in Matteus 1 en Lukas 3.

D
 
 
 
ie hele Genesis 5 bestaan uit ’n stamregister. Dit begin by Adam en 
strek tot by Noag en die geboorte van sy drie seuns. Die opmerk-

likste gedeelte is egter die enkele verse wat oor Henog gaan. Ons lees dat hy 
deur God weggeneem is, omdat hy naby aan God geleef het (Genesis 5:24). In 
hierdie Bybelstudie kyk ons wat dit beteken om soos Henog naby God te lewe. 

8
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3   Hoe het Henog dan as sondaar dit reg gekry om so met God te wandel? Lees 
Hebreërs 11:5-6. 

“MET GOD WANDEL”: Twee keer word dit in die enkele verse (22 en 23) in 
Genesis 5 oor Henog gesê: “hy het naby God geleef”. Letterlik staan 
daar in die Hebreeus (soos dit ook weergegee word in die 1933- 
vertaling) dat hy met God gewandel het. Die woord “wandel” skep 
dadelik die gedagte dat ’n mens op harmoniese wyse stap met vrede 
in die hart. In die Ou Testament word die woord egter net eenmaal so 
vertaal soos dit hier vertaal word in verbintenis met God. Dit betek-
en dat hy langs God loop, volgens sy heilige wil. Tog was Henog nie 
volmaak nie, maar gebore uit die saad van Adam, ’n sondaar. 

DIE DOOD AS DEEL VAN DIE SONDEVAL 
Genesis 5 begin met die gedagte dat die mens na die beeld van God geskape 
is. As beeld van God was die mens nie geskape om te sterf nie, maar dit is die 
gevolge van die sonde wat ingetree het met Adam en Eva. Die geslagsregister 
moes nooit die woorde vervat het oor hoe oud elkeen geword het, en dat hulle 
gesterf het nie. Maar na die sondeval hoor mens ’n geslag kom en ’n geslag 
gaan. Dit lyk soos ’n verlore stryd, dat die dood die oorhand oor die mens kry – 
tot ons van Henog lees!

1   As ‘n mens die stamregister in Genesis 5 lees, is daar een ding wat by elkeen  
van die vaders behalwe een, opmerklik is. Wat is die saak en waarvan is dit  
’n gevolg? Lees Genesis 2:17. 

2   Henog is ’n groot uitsondering in hierdie stamregister en eintlik in alle  
stamregisters. Wat maak hom so besonders? Sien Genesis 5:24. 

?
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HENOG LEWE IN DIE TYD VOOR DIE SONDVLOED
Ons moet onthou dat Henog inderdaad in ’n baie goddelose tyd geleef het. Dit 
was die tyd net voor die sondvloed – toe die Here alle mense op die aarde laat 
verdrink het deur die geweldige reën wat Hy gestuur het. Dit was ’n tyd waar 
die mense beskryf word as “verdorwe” – mense wat hulle lewe lank net die 
slegte bedink het (Genesis 6:5-6). 

Te midde van hierdie geslag en omstandighede het Henog nie die god-
delose wêreld maar aan hulle lot oorgelaat en alleen gaan sit en met God wan-
del nie. Want om met God te wandel beteken ook dat hy hulle uitdruklik met sy 
woorde en indirek met sy dade moes gewaarsku het, soos ons in Judas lees.

6   Henog het volgens die boek Judas in die Nuwe Testament geprofeteer dat God 
met sy heilige tienduisendtalle kom om die wat teen Hom is te straf. Waarin wan-
del die vyande van God volgens Judas? Lees Judas vers 14 tot 16, 1933-vertaling. 

DIE WEG VAN VERTROUE WAARVOLGENS HENOG WANDEL
Hebreërs 11 leer ons van die “mense van die ou tyd” wat in geloof van God se 
beloftes oortuig was. Henog het vertrou op God se belofte aan Adam en Eva. 
Hy wandel met God, nie volgens die wet nie, want hy het lank voor die wet 
gegee is geleef. Hy het in die belofte van Christus geglo wat hy selfs sonder die 
wet besef het nodig is vir sy verlossing. 

In Hebreërs 11:5-6 lees ons dat daar van hom getuig word dat hy, voordat 
hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. Ons hoor dus presies dieselfde 
woorde van Genesis 5. In plaas van “hy het met God gewandel”, sê die Hebreër-
skrywer: “hy het geleef soos God dit wou”. Letterlik staan daar in die Grieks dat 
hy “God behaag het”: dat hy God bly gemaak het! Dit is ’n pragtige beskrywing: 
om met God te wandel, beteken dat jy God bly maak.

4   Om die ware God te soek hoor ons moet jy glo. Waar kom so geloof vandaan? 
Vergelyk Efesiërs 2:8. 

5   Henog kon tog nie gered word sonder om te glo in Christus nie want die Woord 
leer ons Hy is ons enigste Verlosser. Hoe glo hy in Christus soveel jaar voordat Hy 
geopenbaar word?
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By die sewende geslag vanaf die moederbelofte (wat na volheid wys), gee 
God die belofte van die onsterflike openbaring aan die mens. Daar waar daar 
moedeloosheid kan intree omdat die dood lyk of dit die oorhand het, gee God 
hierdeur aan die mens die wonderlike troos. Hulle wat saam met God wandel, 
of leef soos God wou, sal nie sterf nie.

God gee in ’n tyd van groot afvalligheid die geslag van Christus hoop deur 
Henog so na Hom weg te ruk. Hy bevestig sy belofte van hoop deur die man te 
spaar van die dood wat ’n voortdurende herinnering gee dat God toornig oor 
die sonde is. 

As ons na die wêreld kyk en hoe dit teen God draai, behoort ons wat Chris-
tus lief het tog ook al nader aan God te loop omdat Hy ons beskerm teen dit 
wat ons van Hom skei: die ongehoorsaamheid, die sonde. God wis dit uit deur 
Christus, wat daarvoor sterf, wat ons die weg van God soveel duideliker wys as 
wat Henog dit gesien het. Henog wou met God wandel, wil ons?

 SAMEVATTING

7   Gelowiges het die opdrag om die evangelie te verkondig. As ons in Judas lees 
wat Henog doen, wat moet die gelowiges nóg met die evangelie doen en  
hoekom is dit belangrik?

8   Kan ons soos Henog glo? Wat is daar in ons lewe wat ons keer om met God  
te wandel?

9   Geloof is duidelik nie net ’n belydenis nie, maar ook ’n lewenswyse. Wat beweeg 
ons in hierdie lewe en waarheen beweeg dit ons?

10  Sal ons soos Henog weggeneem word? Vergelyk 1 Korintiërs 15:51-52. 

“WEGGENEEM”: Genesis 5:24 sê Henog was nie meer nie. Dit klink amper 
of hy ophou bestaan het. Hebreërs beskryf dit beter. Hy is weggeneem 
om die dood nie te sien nie. God neem hom dus uit die wêreld sonder 
dat hy sterf, wat beteken dat Hy hom verander het na ’n gedaante van 
heerlikheid sonder die dood. 

?
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G
 
 
 
od skep alles ordelik. Die doel van die orde is dat alles God moet 
verheerlik deur te funksioneer soos Hy dit bepaal het. Dink aan die 

huwelik tussen Adam en Eva wat geskep is om Hom te verheerlik: Twee mense 
wat saamgevoeg word en die Here saam dien. Maar die mens val in sonde. Hulle 
breek af wat God goed geskep het, en dit geld ook vir die huwelik. 

Tog gee die Here genade aan die mensdom na die sondeval. Hy voorsien 
gelowige maats om mee te trou. Maar die mense gebruik nie die tweede kans 
wat die Here deur sy genade aan hulle skenk nie. Hulle wyk net verder en  
verder van God se pad af deur trouery wat nie volgens God se wil was nie. Tot 
dit op die punt kom waar God alles wéér oor begin. Deur Noag, die een wat nog 
luister. Maar wat hou dit vir ons vandag in: Mag ek met ’n ongelowige trou?

1  Hoekom kom trou die “seuns van God” met die dogters van die mens? 

2   Waarom sal juis hierdie gebeurtenis daartoe bydra dat God op twee maniere 
optree: eerstens die mens se lewensduur verkort, en tweedens die sondvloed na 
die aarde toe stuur?

?LEES GENESIS 6:1-12

Mag ek met ’n  
ongelowige trou?

9
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DIE DOGTERS VAN DIE MENSE
“Die dogters van die mense” in Genesis 6:2 verwys dus na vroue, ongeag hul 
afkoms, maar onder hierdie “dogters” is ook die nageslag van Kain. Die frase 
in Genesis 6:2, “as vroue geneem almal wat hulle verkies het”, beklemtoon die 
nageslag se verkeerde optrede. Hierdie ondertrouery met die goddelose lei tot 
die agteruitgang van die godvresende nageslag.

WIE WAS DIE HEMELWESENS OF “SEUNS VAN GOD”? 
Histories is daar drie moontlikhede om die frase “seuns van God” te interpret-
eer: 1. engele, 2. menslike heersers, of 3. die afstammelinge van Set. Hierdie  
uiteenlopende sienings het ’n belangrike beginsel in gemeen: die vertelling 
vertel hoe menslike gedrag Godgegewe grense oorskry het.

Die kerkvaders (soos Augustinus) sowel as die Reformatore (Luther, Calvyn) 
het die “seuns van God” ïnterpreteer as ’n verwysing na “godvresende mense”. 
Dit is dus die regverdige geslag van Set. Alhoewel daar by hierdie siening ook 
interpretasie-probleme is, is dit die beste om dit so te interpreteer. 

Genesis 4 en 5 kontrasteer die twee lyne van afkoms van Adam: dié vanaf 
Kain, en dié vanaf Set. Gedurende hierdie tydperk van wonderlike vermeer- 
dering van die nageslag van Set (Genesis 5), trou daardie nageslag buite sy 
goddelike erfenis. Dit het morele agteruitgang tot gevolg.

3a  Wat is die doel van ’n huwelik? 
3b   Gaan dit net oor die mens se begeertes of is daar bevele van God uit die Bybel 

wat ons in ag moet neem? Sien Efesiërs 5:22-33.

DIE DOEL VAN DIE HUWELIK 
Die Bybel gee vir ons in Genesis 2:18 die eerste rede vir die huwelik wanneer 
God vir Adam ’n helper maak, want dit is nie goed vir die mens om alleen te 
wees nie. Daar is egter ’n volgende rede, en dit is om gelowige kinders in die 
wêreld te bring. Ons lees ook in Maleagi 2:15 daarvan: “Die Here het man en 
vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê 
dat daar ’n nageslag moet wees wat Hom eer.” 
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SIMSON TROU MET HEIDENSE VROUE
Ons ken Simson as die groot held, die sterk een, maar hy het ’n swak plek gehad 
vir mooi vrouens. Sy eerste huwelik is met ’n Filistynse vrou van Timna, “want sy 
geval my,” sê Simson. Sy ouers vra hom: “Is daar nie onder jou familie of onder al 
jou volksgenote ‘n vrou nie dat jy na die heidene, die Filistyne, toe moet gaan om 
te trou?” (Rigters 14:3). Maar net soos Esau luister hy nie vir sy ouers nie. Ook in 
sy tweede huwelik kies hy ’n vrou uit ’n ander nasie. Sy ongehoorsaamheid en sy 
huwelike het nie net gevolge op hom nie, maar op al die mense rondom hom. 

6a  Kan huwelike of verhoudings tussen gelowiges en ongelowiges ooit werk? 
6b  Hoekom sal die Here dit so streng verbied? Watter probleme bring dit?

HUWELIKE TUSSEN GOD SE KINDERS EN HEIDENSE VROUE
Die eerste prominente huwelik tussen ’n nakomeling van Abraham en ’n hei-
dense dame was die huwelik van Esau (Genesis 26:34-35). Hy trou sommer met 
twee Hetiete! Dadelik word dit gesê dat dit baie kommer vir Isak en Rebekka 
gebring het. Esau het ’n beter voorbeeld gehad, sy eie ma se verhaal, maar dit 
traak hom nie. Hy sien nie die huwelik as heilig nie, dit gaan oor homself. Sy 
ongehoorsaamheid veroorsaak dat hy nog verder van God se verbond met 
hom wegbeweeg.

4   Lees Eksodus 34:16. Hoekom word die Israeliete verbied om met die ander volke 
te trou?

5   Wat is die verskil tussen gelowiges en heidene? Vergelyk Noag in Genesis 6:8-9 
teenoor Genesis 6:5.

Moenie met ongelowiges
 in dieselfde juk trek nie. 

Hoe kan daar vennootskap wees  
tussen reg en onreg? 

Hoe kan daar gemeenskap wees  
tussen lig en duisternis?

2 KORINTIËRS 6:14
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7   Wat sê Genesis 6:11-12 vir ons oor oor ons verantwoordelikheid om die Here  
getrou te dien, asook om ons kinders in vrees vir die Here groot te maak?

8   Dink aan die eienskappe wat jou tot iemand aangetrokke laat voel. Wat is die  
belangrikste eienskap wat iemand moet besit met wie jy wil trou? 

MOET GELOWIGES VAN ONGELOWIGES SKEI?
Paulus skryf in 1 Korintiërs 7:12-16 dat gelowiges nie van ongelowiges moet 
skei nie, behalwe as die ongelowige wil skei: “In sulke gevalle is die gelowige 
man of vrou nie gebind nie.” 

Hierdie gaan egter oor ’n belangriker punt, want Paulus skryf aan mense 
wat reeds getroud was voordat een van die huweliksmaats tot bekering gekom 
het. Hierdie gaan meer oor die voorbeeld wat deur gelowiges in die huwelik 
gestel moet word, as oor die vraagstuk of ek willens en wetens myself in ’n 
verhouding kan begewe waarin die ander persoon nie glo nie.

Dit is baie maklik om te sê en te dink dat die liefde alles oorwin. Dit voel asof dit 
die enigste en belangrikste bousteen van ’n verhouding is, veral ’n verhouding 
wat die potensiaal het om tot ’n huwelik te lei. Die Bybel wys egter vir ons baie 
duidelik dat die huwelik ’n heilige instelling van God is. 

Ons kan nie hierdie instelling eer wanneer ons van die maat af nie luister 
na die waarskuwings wat die Woord van God so duidelik vir ons gee nie. Wees 
versigtig dat die verlief wat jy voel, nie gaan uitloop in jarelange hartseer nie. 
Die huwelik is ’n geskenk van God, wat die beeld tussen Christus en sy Liggaam, 
die kerk, weerspieël, en ons moet daarna toe streef in maats wat ons vir hierdie 
pad soek.

 SAMEVATTING

LAMEG KYK NA DIE UITERLIKE
In Genesis 4 vers 19 tot 24 sien ons hoe die gevolge van die sondeval uitspeel. 
Lameg se sondige karakter word in vers 23 vir ons gewys waar hy absolute wraak 
sal bring aan die wat hom seermaak. Maar die sondeval se effek is ook op die hu-
welik wat God goed geskep het. Lameg trou nie net met een vrou nie, maar met 
twee. Die vroue se name is Ada en Silla. Ada beteken “pragtig versierde”, en Silla 
beteken “geklingel” wat verwys na juwele wat die fokus op haar uiterlike plaas. 
Hulle name dui op Lameg se fokus op die uiterlike as die rede waarom hy met 
hulle getrou het (vergelyk 1 Timoteus 2:9-10).
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?LEES GENESIS 6:13-22

10
Hoe werk God se oordeel?

1a  Lees Genesis 6:13. Wie het die Here besluit moet almal vernietig word? 
1b  Lees Genesis 6:13 en vers 17. Is dit net die mense wat vernietig gaan word?

2  Lees weer Genesis 6:13. Waarom het die Here besluit om sy oordeel uit te giet?

H
 
 
 
et jy al gewonder hoe die Here se oordeel werk? Wat gebeur byvoor-
beeld met die mense wat nog nooit van Christus gehoor het nie? 

Dalk was jy self al bang daarvoor. Die Here se oordeel is baie meer as tugtiging. 
Dit is ewig, dit is iets wat ons nie kan indink nie. Maar, ons sal ook in hierdie 
Bybelstudie sien dat daar genade in God se oordeel is. 

WAT IS DIE HERE SE OORDEEL?
Die Here se oordeel is om ewig uit sy liefdevolle teenwoordigheid verwyder te 
word en sy ewige toorn oor die sonde te ervaar. 

God se oordeel eis dat geregtigheid geskied. Ons kan dink aan ’n hofsitting 
waar die Here as Regter almal oordeel. Die wat in Christus uitverkies en verlos 
is word onskuldig verklaar, maar elkeen wat die Here verwerp het sal skuldig 
wees aan die oortreding van die Wet en die bloed van Christus.

GEWELD: Die woord beteken letterlik geweld soos dit vertaal is, maar 
ook valsheid, onreg, ongeregtigheid, verdrukking, vernietiging. Dit is 
om te wys dat die aarde vol verskriklike sondes was. ?
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6  Wat gebeur met gelowiges se sonde? Lees Romeine 3:21-24. 

7   Lees Genesis 8:21 en 2 Petrus 3:6-7. Sal die Here die aarde weer met ’n  
watervloed vernietig?

8   Hoe sal die Here eendag die aarde finaal oordeel gee? Lees Maleagi 4:1; en  
2 Tessalonisense 1:8. 

WAT IS DIE HERE SE GEREGTIGHEID?
Die Here se geregtigheid eis dat die sonde gestraf moet word. Elke liewe sonde, 
ook elke uitverkorene se sonde. Daarom het Christus aan die kruis vir ons 
sondes kom sterf: sodat elke uitverkorene se sonde aan Hom gestraf word en 
nie aan ons nie. Geregtigheid het aan die kruis geskied.

3  Waarom straf die Here die sonde?

DIE HERE SE BESLUIT IS VAS EN EWIG
In Genesis 6:13 lees ons van die Here se besluit om ’n einde aan alle mense te 
maak. Die woord in die oorspronklike taal beteken dat die einde van alle vlees 
voor die Here se aangesig gekom het. Dit is asof dit reeds gebeur het. Só vas is 
die Here se besluite.

BEGENADIG: Genesis 6:8 sê: “Maar Noag is deur die Here begenadig.” 
Wanneer God iemand begenadig beteken dit dat God aan iemand 
iets gee wat hy of sy nie verdien nie. Noag was ’n regverdige man wat 
naby God geleef het (sien Genesis 6:9), maar tog was hy nie sonde-
loos nie. Hy het eintlik ook God se straf verdien, maar God het hom 
begenadig, en hom en sy gesin gered.

4  Lees Genesis 6:18-20. Was alle vlees totaal en al vernietig? 

5a   Wat gebeur met ongelowiges wat nie die Here ken nie? Lees Genesis 6:13; 
Romeine 1:18-20; en 2 Tessalonisense 1:8. 

5b  Lees Romeine 2:7. Wat gebeur met gelowiges wat die Here ken? 

?
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Hoewel God belowe dat Hy nie weer die aarde met ’n vloed sal vernietig nie, 
weet ons dat daar ’n tweede dag van oordeel sal wees. In 2 Petrus 3 lees ons dat 
die aarde deur vuur vernietig sal word. Almal wat hulle nie bekeer nie, en nie 
hul verlossing in die Here soek nie, sal vernietig word. 

Wanneer ons van Noag lees, lees ons dat hy ’n regverdige man was. “Onder 
sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef,” (Genesis 6:9). Tog 
verdien Noag ook God se straf – aangesien hy soos elkeen van ons sondig van 
natuur is. Maar God bewys genade aan hom. Hierdie genade behels dat God 
Noag en sy gesin teen sy oordeel beskerm. Ons sien dat God nie belowe dat 
hulle die oordeel sal ontvlug of heeltemal vryspring nie, maar dat Hy hulle sal 
bewaar van sy oordeel. 

Net so kom ons almal onder die oordeel van God, maar terselfdertyd be-
waar Hy ons daarvan. God bewaar ons deurdat Hy sy Seun gestuur het om vir 
ons sondes te sterf om so ons oordeel te dra. Die enigste manier om voorbereid 
te wees om God te ontmoet op die dag van vuur, is deur sy Seun. Die genade 
vir hulle wie in Christus is, is dat hulle heeltemal veilig in Christus is, en nie 
onder die oordeel van God val nie. Hulle sal beleef dat God se oordeel hulle nie 
tref nie. Vir hulle het sy Seun aan die kruis gesterf om hierdie ewige straf van 
God op Hom te neem.

 SAMEVATTING

NOAG IS GEHOORSAAM IN SY GELOOF
Noag, lees ons, “het alles gedoen presies soos God hom beveel het” (Genesis 
6:22). Ons kan indink dat Noag alles gedoen het juis omdat hy beskryf word as 
iemand wat naby God geleef het. Hebreërs 11:7 beklemtoon Noag se gehoor-
saamheid: “Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy 
gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die 
ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was ’n veroordeling van die wêreld, 
maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof 
kom.” Uit Noag se voorbeeld leer ons dat iemand wat naby God lewe, luister na 
wat God beveel. Ons moet gehoorsaam wees, selfs al weet ons nie presies wat 
God se plan is nie.

9  Sien jy in die gedeelte die verskil tussen die Here se genade en sy oordeel?

10   Sal die gelowiges deel hê aan die uitgieting van die Here se oordeel?  
Lees  Maleagi 4:3. 
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DIE TYDSDUUR VAN DIE VLOED
Die aanvang en tydsduur van die vloed word gemeet aan die ouderdom van 
Noag self, wat seshonderd jaar oud was by die begin en seshonderd-en-een na 
die afloop: ’n tydsduur van een jaar en elf dae (vergelyk Genesis 6:11; 8:14).

Die reën begin met die uitbarsting van die diepte en die opening van die 
hemel se sluise (Genesis 7:11-12), en daar word gesê dat hulle by Genesis 8:2 
sluit. Die veertig dae is “reën” terwyl die honderd-en-vyftig dae tydperk die 
“vloed” definieer. Die veertig dae van reën moet by die honderd en tien dae 
getel word totdat die eerste tekens van land na vore kom.

DIE DAG VAN DIE VLOED
Hoe was die dag van die vloed vir die mense in Noag se tyd? Dit was soos  
enige nuwe oggend: daar was geen gedagte aan hul ondergang wat daardie 
dag sou gebeur nie. Jesus maak hierdie punt oor die raadsplan van God in die 
uitbeelding van sy eie skielike koms. Daardie geslag sal soos Noag s’n wees, “eet 
en drink, trou” (Matteus 24:37-39). Hulle gaan voort met die normale sake van 
hul lewens, onverskillig teenoor die wolke wat bo hulle vorm. In Petrus se dag 
het die teëstanders ook nog nie die les van Noag geleer nie (2 Petrus 3:5-7), en 
net so beskou baie dit vandag as niks meer as ’n kinderverhaal nie, en sien dit 
nie as ’n waarskuwing nie.

SEWE DAE VOOR DIE VLOED BEGIN
In Genesis 7:4 sê God dat die reën oor sewe dae sal begin. Volgens die Joodse 
geskrifte is die sewe-dag-interval voor die reën begin val het ’n tydperk van rou 
oor die dood van Metusalag, wat in die jaar van die vloed sterf (sien Genesis 
5:27–28), of ’n tydperk vir God se eie hartseer vir die wêreld. Sommige voeg by 
dat die week ’n laaste geleentheid tot bekering was. Die gedeelte gee egter 
geen aanduiding van die week se doel nie.

Interessante feite 
oor die vloed
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RAADSPLAN: Die tydelike en ewige gebeure in God se skepping wat 
doelmatig vanuit God se beplanning en regering gebeur.

D
 
 
 
ie Here God het die mens in sy beeld gemaak om die aarde te 
regeer en te bewerk as God se mede-regeerders. Die mens het baie 

diep in sonde geval en dit het die hele menslike geslag in sonde gedompel 
(Genesis 3). Die Here is egter nie ’n God wat se planne so maklik verbreek kan 
word nie. Hy is vasberade om die skepping wat Hy gemaak het tesame met sy 
skepsels weer terug te bring na hulle oorspronklike doel en missie. Na die son-
deval van die mens het God die mens in die gebreekte wêreld ingestuur en ons 
sien die verskriklike nagevolge van die sondeval. Die werke van die bose mens 
het so baie geword dat God hartseer was dat Hy die mens gemaak het. Dit lyk 
asof die skepping – én God se plan daarmee heen is. Ons sien hoe God ook hier 
met ’n plan werk.

?LEES GENESIS 7 EN 8

Wat is God 
se raadsplan 
met die mens?

?

11
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DIE GETAL DIERE EN VOËLS WAT GERED WORD
“Een paar” is twee, en dit word spesifiek genoem dat dit ’n mannetjie en ’n wy-
fie moet wees, met die vooruitsig van die opdrag om te vermeerder en sodo-
ende die aarde se dierepopulasie aan te vul.

“Sewe pare” dui aan dat die diere en voëls as ’n volle getal beskou word, wat 
die hele geskape orde voldoende verteenwoordig. Die vernaamste doel is ook 
om die lewe van hul “soort” te bewaar. 

3   Hoekom dink jy moes daar ’n paar van elke soort dier ook in die ark gered word 
en nie net mense nie?

GOD HET DIE VLOED LAAT KOM
Die woorde “vloedwater het oor die aarde gekom” wat in Genesis 7 vers 6 en 10 
voorkom, omarm die inhoud van die verse en beklemtoon dat die waters kom 
presies soos God bepaal het. In Genesis 6:7 en 13 maak God dit duidelik dat dit 
Hý is wat die water bring wat die mens straf. 

GOD SE REGVERDIGHEID: Dit is ’n karaktereienskap van God wat daarop 
dui dat Hy alle sonde oor alle tye van alle mense moet straf, want dit 
is volkome reg om sonde te straf. Soos ’n moordenaar ’n tronkvonnis 
kry wat pas by sy verkeerde daad, straf God elke sonde van elke mens 
omdat daardie sonde dit verdien. 

2   Het God ’n fout gemaak om die mens te vernietig vir hul sonde? Het Hy nie  
oorreageer nie? 

1   Wat doen die Here God in Genesis 7 om die mensdom se sonde te straf? Sien 
ook Genesis 6:7 en 13. 

VLOED: Die watervloed se doel was om te suiwer. Dit was om skoon te 
was, soos wat die doop wys op ons skoonwassing in Christus. So het 
die Here die aarde gesuiwer van al die onheil en boosheid wat op die 
aarde plaasgevind het. 

?

?
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8   Lees weer Genesis 8:16-17. Waar in die eerste twee hoofstukke van Genesis vind 
ons dieselfde opdrag aan die mens? Hoekom is hierdie herbevestiging van die 
oorspronklike opdrag so belangrik? 

9    Wat leer ons in Genesis 7:21-22 oor die gevolge van die sonde van die mens?  
Sien ook Romeine 8:20-22. 

10   Wat is Noag se reaksie op God se verlossing en wat beteken dit vir ons? Lees 
Genesis 8:20. 

11   Het die mensdom reg voor God geleef ná Noag se tyd? Lees Genesis 9:18-29; 
Genesis 11. 

4   Wat beteken dit in Genesis 7:1 dat die Here vir Noag regverdig vind? Sien ook 
Genesis 7:5 asook Genesis 8:15 en 18. 

5   In Genesis 7:1 sê God dat Hy Noag gesien het. Wat beteken dit? Vergelyk Genesis 
6:5 en 6:12. 

6   Lees Genesis 7:11 en 8:2. Was die vloed net deur reën veroorsaak? 

7   Lees Genesis 7:16. Wat beteken dit dat die Here die ark se deur agter Noag 
toegesluit het? 

“So het God alles wat op die aarde  
geleef het, uitgewis: mens en dier,  

ook dié wat kruip, en die voëls,  
hulle almal is weggevee van die aarde af.  

Net Noag en dié by hom in die ark is gespaar.”
GENESIS 7:23
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Wanneer mens hierdie gedeelte lees wonder mens hoekom God nuut begin het. 
Die rede hiervoor is genade. Deur die geskiedenis lees ons hoe God telkens nuwe 
beginne met sy volk maak. Die almagtige God van die heelal besluit om elke keer 
sy heilige toorn wat Hy vir die mens se sonde het, terug te hou. En dan laat Hy 
uiteindelik al die straf wat sy kinders se sonde verdien teen Homself ontvlam – 
God stuur sy Seun om aan die kruis te sterf. Jesus Christus is die enigste een wat 
sterk genoeg is om sy toorn te dra. 

Kan jy sien dat die nuwe begin met Noag en sy nageslag nie los gesien kan 
word van die nuwe begin op Golgota nie? Die Here God maak ’n ewigheidsbesluit 
om sy kinders te red al verdien hulle dit nie. God stel sy toorn uit en Hy laat dit op 
Jesus Christus uitwoed vir elke mens wat in Hom glo as die Seun van God. In Jesus 
se opstanding uit die dood bevestig God sy volmaakte nuwe begin. 

 SAMEVATTING

TOORN: Goddelike straf gebaseer op God se woedende oordeel teen 
iemand as gevolg van hul sonde.

14    Ons kry ook telkens die genade om nuut te begin. Hoe is die gepaste manier 
om te reageer op die genade wat God vir jou in Jesus kom gee het? 

GOD GEE TELKENS VIR DIE MENS ’N NUWE BEGIN
God is die God van nuwe beginne. In Genesis 3 het Adam en Eva teen God se 
opdrag ingegaan en was aan Hom ongehoorsaam. God moes hulle eintlik  
doodgemaak het, maar Hy gee aan hulle genade en ’n belofte (sien Genesis 
3:14-24). God moes eintlik vir Kain vernietig het na die moord op sy broer (sien 
Genesis 9:5), maar Kain ontvang nog genade. In Noag se tyd moes die hele 
mensdom vernietig word, maar in Noag ontvang die mensdom weer genade – 
’n nuwe begin.

12   Hoekom het God die mensdom weereens geseën om vrugbaar te wees as Hy 
geweet het dat die mens maar net weer sondig gaan wees? 

13  Is die mensdom vandag beter as die mensdom in Noag se tyd? 

?
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O
 
 
 
ns lees in die Bybel dat God verbonde met verskillende mense sluit. 
Een van die bekendste verbonde is die verbond tussen God en Abra-

ham, waar God aan Abraham beloof dat Hy ’n Ewige God vir Abraham en sy 
nageslag sal wees, maar daarna verwag God gehoorsaamheid van Abraham en 
sy nageslag. Die verbond van God en Noag vind egter voor dit plaas: God sluit 
’n verbond met Noag en sy seuns net na die vloed. 

?LEES GENESIS 9:1-17

Wat is God se verbond  
met die mens?

WAT IS DIE WERKVERBOND EN DIE GENADEVERBOND?
Wanneer ons na die verbonde in die Bybel kyk, sien ons dat daar twee tipes  
verbonde is, naamlik: die werkverbond en die genadeverbond. 

Die werkverbond is die een wat God met Adam vóór die sondeval opgerig 
het (Genesis 2:16-17; Hosea 6:7). Maar, as gevolg van die mens se ongehoor-
saamheid het God ná die sondeval die genadeverbond opgerig. Onder die 
genadeverbond is daar sewe verskillende verbonde, naamlik die een met Adam 
(Genesis 3:14-15), Noag (Genesis 8:1-9, 17), Abraham (Genesis 15 en 17), Moses 
(Eksodus 19-24), Israel (Deuteronomium 29-30), Dawid (2 Samuel 7) en die nuwe 
verbond in Jesus Christus (Jeremia 31:31-34).

12
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WAT BETEKEN DIT DAT GOD ’N EWIGE VERBOND SLUIT? 
God se verbond geld nie nét vir Abraham nie, maar vir alle gelowiges van alle tye. 
Daarom noem God dit ’n ewige verbond of ’n blywende verbond (Genesis 17:7). 

’N VERBOND SLUIT: In die oorspronklike taal staan daar eintlik dat die 
Here met die gelowige ’n verbond “gesny” het. Die woord verbond 
in die Bybel beteken “om te sny” of “om te verdeel”. Dit verwys na die 
gebruik om ’n verbond te sluit in die Bybelse tyd. Diere is middeldeur 
gesny en die twee partye het tussen die stukke vleis van die diere 
geloop as aanduiding van wat sal gebeur as hulle nie die verbond 
nakom nie. 

VERBOND: ’n Verbond is ’n sterk ooreenkoms tussen God en sy kind. 
Daar word ook soms verwys na die eienskappe van ’n kontrak of  
ooreenkoms wat God met die gelowige aangaan, om daardeur aan  
te toon dat daar sekere verpligtinge van God se kant af, én van die 
mens se kant af, nagekom moet word. ’n Verbond veroorsaak dat God 
en die gelowige aan mekaar verbind word. 

1   Waaraan herinner die woorde van God in Genesis 9:2 jou? Dink terug aan  
Genesis 1:28. Hoekom herhaal God hierdie woorde? 

2   In Genesis 6:18 en 9:9 lees ons die eerste keer in die Bybel van die woord  
“verbond”. Met wie sluit God hierdie verbond?

en vir hulle gesê: ‘Wees vrugbaar,  
word baie en bewoon die aarde.’”

GENESIS 9:1

“God het vir Noag en sy seuns geseën 

?

?
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GOD SLUIT ’N NUWE VERBOND MET DIE MENSDOM
Die nuwe verbond is met die volk Israel en met die hele mensdom gesluit. In 
die nuwe verbond het God belowe dat Hy sy wet op hulle harte sal skryf, Hy 
sal hulle God wees en hulle sal sy volk wees, hulle almal sal Hom ken en Hy sal 
hulle sondes vergewe. Die bloed van ons Here Jesus Christus is die bevestiging 
van die nuwe verbond. Hy het die nuwe verbond verseël en die genadever-
bond, met al sy beloftes en eise daarvan, vervul.

5  Hoe troos Genesis 9:15 jou?

6   Wat is die teken van die verbond in Genesis 15 en 17? Kyk spesifiek na Genesis 
15:9-10 en Genesis 17:10-11. 

7   In Hebreërs 7-10 lees ons van die Nuwe Verbond. Met Wie word hierdie  
verbond gesluit? 

WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN GOD SE VERBONDE EN SY BELOFTES?
’n Verbond is die ooreenkoms tussen twee partye waar beide onderneem om 
sekere dinge te doen. God kom na die mens en Hy sluit ’n verbond wat bepaal-
de beloftes en eise het. ’n Belofte is slegs die inhoud van die ooreenkoms wat 
tussen die partye gesluit word. Hoewel die Here in ‘n verbond met die mens 
tree, is dit slegs Hy wat die ooreenkoms volkome kan nakom, asook die straf 
dra van die nie-nakoming aan die mens se kant.

GOD SE BELOFTE AAN NOAG EN SY SEUNS
In Genesis 9:11 lees ons dat God die aarde nie wéér met vloedwater sal  
verwoes nie. God gee dan ook ’n teken vir sy verbond, as bewys dat Hy getrou 
aan sy verbond sal bly. Ons lees in Genesis 9:12 en 13 dat God ’n reënboog vir 
die skepping gee as teken daarvan dat Hy nóóit weer sy skepping met water sal 
vernietig nie. 

Noag en sy seun moes dan ook van hulle kant af iets doen: Elke keer as hulle 
die reënboog tussen die wolke sien, moet hulle daaraan dink dat God getrou 
aan sy beloftes blý.

3  Lees Genesis 9:11. Wat belowe God van sy kant af? 

4  Lees Genesis 9:12-13. Wat is die teken van hierdie verbond? 
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Wanneer God ’n verbond met die mens sluit, dan kom die inisiatief altyd van 
sý kant af. Gód reik na die mens toe uit, en nooit anders om nie. Hierin sien ons 
God se liefde vir sy kinders raak. Ons sien sy liefde sélfs verder wanneer Hy se-
kere dinge aan ons belowe tydens die verbond. God verwag ook sekere dinge 
van die gelowige in die verbond, maar Hy rus ons ook toe om daaraan gehoor-
saam te wees. Van óns kant af sal ons egter gedurig die ooreenkoms tussen ons 
en God verbreek. Maar deur die genade van ons Here, Jesus Christus, en deur 
die kragtige werking van die Heilige Gees geld Christus se volmaakte gehoor-
saamheid ook vir ons! Kom ons hou hieraan vas in die dae waarin ons in ons 
verhouding met die Here twyfel.  

 SAMEVATTING

LAAT DIE REËNBOOG JOU AAN ’N NUWE BEGIN HERINNER
Elke reënboog is vir ’n gelowige ’n bevestiging dat God hom/haar besonder 
liefhet. Al verdien ons optrede dit dat God ons, saam met die skepping, moet 
vernietig doen Hy dit nie. Want Hy het belowe dat Hy dit nie weer sal doen nie. 
Na die sondeval het God met Noag en sy nageslag ’n nuwe begin gemaak – en 
daarna met elke verbond wat Hy gesluit het. Ná die Nuwe Verbond was dit  
nooit weer nodig om ’n nuwe begin te maak nie, omdat Christus volmaak is. 
Ons, wat in Christus is, het die sekerheid dat ons sonde rééds deur Jesus Chris-
tus vergewe is. Aan die kruis het Hy ons met die God van die verbond versoen. 

8   Hoe verskil die teken van die Ou-Testamentiese Verbond met dié van die Nuwe 
Verbond? Kyk na Genesis 17:10 en 11 en Kolossense 2:11 en 12. 

9a   Was God ooit ontrou aan dit wat Hy tydens die verbond beloof het? Het water 
die aarde ooit weer oorspoel? 

9b   Het Abram se nageslag die Beloofde Land ingegaan? Vergelyk onder andere 
Josua 14. Hoe troos dit jou in dit wat God aan jou belowe?

10   Wat kan ons doen wanneer ons in die Here se beloftes aan ons twyfel?  
Lees Romeine 8:26. 
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1  Gee die drie woorde wat in Genesis 6:9 gebruik word om Noag te beskryf. 

2   Wat het Noag al alles oor die regverdigheid en genade van die Here tot op hier-
die punt van sy lewe geleer?

3  Hoe dink mens sal die vorige antwoord Noag se gedrag beïnvloed?

O
 
 
 
ns lees van baie sondaars in die Bybel, en hóé hulle gesondig het.  
Die Bybel bevestig só aan ons dat selfs die Christene van wie ons 

lees ook sondaars is. Dikwels wanneer ons in hierdie verband aan sondaars 
dink, gaan ons gedagtes in die rigting van Adam en Eva, Dawid, Judas en 
Petrus. Wanneer ons egter aan Noag dink, is sonde nie sommer die eerste ding 
waaraan ons dink nie! Ons sal eerder aan die vloed dink, en die ark wat hy moes 
bou. Die Here het hom en sy huis gespaar, en na die vloed met hom en sy seuns 
’n verbond gesluit. Tog is dit nie die einde van die verhaal nie. Ook Noag se 
sonde word weereens nie deur die Woord verswyg nie. In hierdie gedeelte lees 
ons van Noag se sonde en wat daarna gebeur het.

?LEES GENESIS 9:18-10:32

Hoekom moes Jesus  
vir ons sondes sterf?

13
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STILTE TUSSEN GOD EN MENS 
Wat baie opmerklik is, is dat daar ’n skielike stilte in die kommunikasie van God 
met die mens is. Voor die sondvloed en kort daarna het die Here baie met Noag 
in gesprek getree. Tog hoor ons nou vanaf dié gedeelte dat die kommunikasie 
van God met die mens opgehou het. Dit gee ’n aanduiding dat die verhouding 
tussen die hemel en die aarde nie reg is nie.

6   Lees Genesis 9:20 in verskillende vertalings. Wat beteken dit dat Noag begin het 
om ’n wingerd te plant? Vergelyk Genesis 4:2 en 6:12.

7   Hoe misbruik mense die aarde vir hul eie gewin eerder as om God daardeur  
te verheerlik?

OOREENKOMSTE TUSSEN ADAM EN NOAG
Daar word onmisbare lyne van Noag na die eerste mense, Adam en Eva, getrek. 
Adam regeer oor die aarde wat eers vol water was, so ook Noag. Adam moes 
oor alles regeer, so ook Noag (Genesis 9:2). Adam moes die aarde vul, en so 
ook Noag (Genesis 9:1). Adam het drie seuns gehad: die laaste waardeur die 
beloofde verlossingslyn gekom het. So ook het Noag vir Jafet, Gam en Sem. 
Die laasgenoemde waardeur die Messias sal kom. Genesis 9 begin met ’n nuwe 
bedeling, waar dinge eintlik steeds is soos dit voorheen was. 

SONDE NA DIE VLOED
Die sonde is nie deur die vloed weggeneem nie, en êrens moet ons dus weer 
daarvan lees. Ons verwag heel moontlik nie dat dit Noag gaan wees wat sondig 
nie – hy was dan onberispelik en het naby God geleef. Hoe kan hy dan die soge-
naamde wortel van die toekomstige sonde wees? Dit sou meer sin maak as dit 
een van sy seuns was. Tog is dit juis dié idee wat die Here aan ons verkondig. 

4   Ongeveer hoe oud is Noag nadat hulle uit die ark gekom het? Vergelyk  
Genesis 7:6 en Genesis 8:13. 

5   Hoekom word Kanaän se naam spesifiek in vers 18 genoem? Waarop laat dit  
ons aandag val direk na die vloed?
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VYANDSKAP IN DIE OU TESTAMENT
Dit is belangrik om te onthou wat die groter konteks van Genesis vir ons 
openbaar. Reeds in die begin word dit gestel dat daar vyandskap ingestel is 
tussen die slang en die vrou, en sy saad en haar saad. Met ander woorde, nie 
net nou tussen die twee partye nie, maar vir al die komende geslagte gaan dit 
waar wees. Ons sien dit uitspeel waar Kaïn sy broer Abel doodmaak en Set die 

NOAG SE GESPREK MET SY SEUNS
Onmiddellik na die sondeval van Adam het die vloek en die belofte gekom, 
en hier hoor ons dan dieselfde. Na die val van Noag het die vloek, sowel as die 
profesie gekom wat die verlossing aandui.

Noag spreek ’n vloek en seën oor sy seuns uit. Hoe die seuns opgetree het 
teenoor hul pa se skande is die basis van die vloek of seën wat hulle ontvang. 
Hierdie is die enigste woorde wat vir ons opgeteken is wat gespreek word deur 
’n persoon wat die vloed oorleef het.

8   Hoe verskil Noag se gedrag ná sy sonde teenoor die van Adam en Eva? Hoekom  
is dit so?

9   Wat maak Gam met sy pa se skande? Vergelyk met Eksodus 21:15, 17;  
Spreuke 10:12. 

10  Hoe het Sem en Jafet hul pa se skande anders hanteer as Gam?

11  Hoe stem Sem en Jafet se gedrag met Genesis 3:21 ooreen?

12  Wat spreek Noag oor sy seuns?

NAAKTHEID WAT VOLG OP SONDE
Nog ’n parallel met Genesis 3 is dat daar naaktheid op die sonde volg. Naakt-
heid dui hier in die konteks van Genesis spesifiek op die gevolg op sonde teen 
die Here. Daar waar die mens oortree, is daar skande, en dit word in terme van 
naaktheid uitgedruk. Dit wys ons op die skande wat oop en bloot voor God is. 
Adam was skaam en bang daaroor.
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Hoewel Noag ’n regverdige man was, is dit baie duidelik dat sonde nie deur ’n 
geweldige vloed uitgewis sal word nie. Daarom is dit noodsaaklik dat die Seun 
mens moes word om vir die sonde te betaal. 

Die geweldige troos wat die Here aan ons gee is dat Hy jou nie kaal in jou 
skande van sonde los waar jy niks vir jouself kan doen, sodat die wêreld met 
jou kan spot nie. Hy gee die bekleding deur sy bloed om al jou skande weg 
te neem. Daar is geen sonde waarvoor die satan jou kan aankla voor God en 
waarvoor jy skuldig verklaar sal word nie. God se genade is groter as al jou 
sonde en ellende. Selfs vir die mees gruwelike sonde wat jy in jou lewe gedoen 
het, is daar vir jou bedekking. Dit is die werk van Christus.

 SAMEVATTING

14   Hoekom is dit nodig dat Jesus Christus moes sterf? Kan God die sonde deur 
blote aardse middele uitwis? 

15   Hoe verkondig die Here sy evangelie deur die verhaal waar die skande van 
Noag toegemaak word? 

“DIE GOD VAN SEM”: Sem word in terme van sy verhouding tot God 
geïdentifiseer, ‘die God van Sem’. Daar is dus ’n persoonlike verhou- 
ding. Noag verklaar dus eintlik net wat wat God reeds ingestel het. 
Vir Jafet om in die “tente” van Sem te woon, is gelykstaande aan die 
verklaring dat sy “God” ook Jafet s’n is. Jafet sal die seën geniet op 
grond daarvan dat God die God van Sem is. Later sal die Here ook vir 
Abram seën dat die nasies in hom geseën sal wees. Deur die verbond 
met Abram, wat nou reeds by Sem vooruit gewys word, sal die nasies 
geseën wees.

13  Watter frase oor Kanaän herhaal in hoofstuk 9:25-27? Wat beteken dit?

?

geslagslyn voortsit. Hier ook dieselfde: Na die sondvloed waar die sonde van 
die aarde uitgewis is, gaan die vloek tussen die twee lyne steeds voort. Hoewel 
die vyandskap geestelik van aard is, sien ons in die Ou Testament die fisiese 
uitwerking daarvan.
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DIE STRUKTUUR VAN GENESIS 11:1-9 
Die struktuur van hierdie gedeelte wys op die kontras tussen die mens en God.
Dit beweeg van die mens se bou tot by God wat hulle versprei. Die fokuspunt is 
God se ‘afkom’ wat die punt is wat die mens se lewens bepaal. 
A “Die hele wêreld het net een taal gepraat” (vers 1)

B “daar gaan woon” (vers 2)
C “vir mekaar gesê: “Kom ons maak stene” (vers 3)

D “Kom ons bou vir ons ’n stad met ’n toring” (vers 4)
E “Die Here het afgekom” (vers 5)

D’ “die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het” (vers 5)
C’ “Kom laat Ons afgaan en verwarring bring” (vers 7)

B’ “hulle toe van daar af verstrooi” (vers 8)
A’ “die taal van die aarde verwarring gebring” (vers 9)

Hierdie geskiedenis wys die sterk kontras tussen die mens se opinie van wat 
hy bereik het, en God se beskouing daarvan.

N
 
 
 
adat die sondvloed gebeur het, lees ons hoe die mensdom oor die 
aarde versprei het (sien Genesis 10:5, 18 en 32). Die verhaal van die 

toring van Babel verduidelik die rede daarvoor. Almal in die wêreld het dieself-
de taal gepraat, maar almal het ook in sonde verval. Die Here vermeng die taal 
wat gepraat word en verwarring volg. Dié geskiedenis is die laagtepunt van die 
spiraal waarin die mensdom in sonde geval het. voordat die Here ingryp deur 
vir Abram te roep om ’n verbond met hom te maak. 

LEES GENESIS 11:1-9 ?14
Moet alle tale bestaan  
en God aanbid?
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7   Wat is die Here se reaksie op die “magtige” toring van die mense? Sien ook  
Psalm 2:4-5.

8   Wat leer ons van die Here in vers 7 en 8 as Hy in vers 7 van “Ons” praat, en in  
vers 8 noem dat die Here hulle versprei het?

BABEL: Die naam Babel en die woord “verwar” klink in Hebreeus byna 
dieselfde. Die plek is Babel genoem omdat God “verwarring bring in 
hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie” (Genesis 11:7). 

3   Hoe het die verbeterde materiaal van die mense van Babel hul begeertes  
beïnvloed? Sien ook Genesis 3:5b. 

4   Wat beteken die uitdrukking dat die toring tot aan die hemel raak? Sien ook 
Genesis 28:12 en 17.

5   Watter twee redes gee die mense van Babel oor hoekom hulle die toring wil 
bou? Sien Genesis 11:4. 

6  Het die mense in werklikheid naam gemaak soos hulle wou? 

DIE DIEPER BETEKENIS VAN OOSWAARTS TREK
Die ligging van hul nedersetting word geïdentifiseer as “ooswaarts”. Dit herin-
ner aan die tuin waar gerubs met die uitsetting van Adam en Eva die ingang na 
die tuin aan die oostekant bewaak het. Ook later vertrek Lot van Abraham en 
reis ooswaarts (Genesis 13:10–12), waar hy uiteindelik ’n ramp tref in die stede 
Sodom en Gomorra. Ook Abraham se seuns deur Ketura word “na die land van 
die ooste” versprei om hulle van die uitverkore Isak los te maak (Genesis 25:6), 
en bedrieglike Jakob vlug uit sy vaderland om tussen die “oostelike volke” van 
Aram te woon (Genesis 29:1). In die toringverhaal was die trekpatroon ’n teken 
van die mense van Babel se verset. Hulle het buite die plek van seën getrek.

1   Watter groot wêreldgebeurtenis het kort tevore plaasgevind en hoe sal dit  
aanleiding daartoe gee dat die mens ’n toring wil bou?

2   Hoekom is die mense ongehoorsaam wanneer hulle saam wil woon en ’n toring 
wil bou? Lees Genesis 1:28 en 9:1. 

?
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Die Bybel stel ’n enkele volk van God voor sonder om die nasionale entiteite en 
taal waaruit daardie geestelike burgers bestaan, te onderdruk. Die Here skep 
diversiteit om Hom te verheerlik. Die mensdom sal nooit weer bymekaarkom 
tot by die finale dag van oordeel nie. 

Johannes se visie van die hemelse burgerskap sluit uiteenlopende volke 
in van “elke nasie, stam, volk en taal wat voor die troon en voor die Lam staan” 
(Openbaring 7:9). Die evangelie is nie net vir ’n sekere taalgroep of ’n spesifieke 
volk nie. Daar is regverdigmaking vir alle volke. Jesus Christus ontvang die eer 
van alle tale en nasies (Openbaring 5:9-10; 7:9-10). 

In Openbaring 21 hoor ons dat God self weer die nasies bymekaar sal maak. 
Hy maak van hulle sy een volk wat Hom dien. Hy sal hulle God wees en hulle sal 
sy volk wees en Hy sal al hulle trane afvee.

 SAMEVATTING

DIE EVANGELIE IS DIE VERSOENENDE FAKTOR
Die Gees gee nie een taal nie maar talle dialekte waardeur die evangelie 
gehoor word. Pinkster (Handelinge 2) wys dat een nasie nie belangriker is as ’n 
ander een nie. Die belangrikste is dat daar ’n nuwe volk van God gemaak word 
wat bestaan uit alle volke, nasies en tale. Dit gebeur deur die doop van die Gees 
in Christus. Die evangelie bring dus versoening tussen mense.

9   Hoe staan die mens se planne in verhouding met die Here se planne? Sien  
ook Spreuke 16:9 en Jakobus 4:13-16.

10   Is die verskillende tale wat die mensdom praat ’n teken van menslike  
intelligensie of God se oordeel? Motiveer jou antwoord.

DIE OORSPRONKLIKE TAAL IS VERNIETIG
Die groot wonder hier is dat die mense wat een taal gepraat het, die taal heelte-
mal vergeet het. Nadat God die verwarring gebring het, kon hulle nie meer hul 
oorspronklike taal onthou nie. Hulle gedagtes is nog van so aard dat hulle dink 
dat hulle met mekaar praat, maar niemand verstaan mekaar meer nie.

11   Watter uitdagings en Godverheerliking bring die groot opdrag van die Here 
Jesus in Matteus 28:19?

12   Is ’n spesifieke taal regtig belangrik in die groter prentjie? Moet ons nie eerder 
almal makliker in een taal kommunikeer nie?
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D
 
 
 
ie Bybel begin met die skepping van alle dinge. Baie kort daarna  
hoor ons hoe die sonde deur die ongehoorsaamheid van Adam en 

Eva in die wêreld kom. Die gevolge van die sonde is die tema wat daarop volg. 
Die sonde spiraal net al groter. Dit is te sien in die moord op ’n broer, en die 
vergelding wat 70 en 7 keer sal gebeur. Dit kring so sterk uit dat die Here  
bedroef is dat Hy die mens gemaak het (Genesis 6:6). Selfs direk na die vloed 
steek die sonde weer dadelik sy kop uit en eindig uiteindelik in die saamspan 
teen God deur ’n toring te bou. 

Dit lyk of die sonde die laaste sê in die geskiedenis van die mensdom gaan 
hê, maar God gryp op ’n besondere manier in. Die Babel-verhaal (Genesis 11:1-
9) is nie die einde van die vroeë geskiedenis in Genesis nie. Soos met vroeëre 
gebeure in Genesis 1 tot 11, oorskadu God se genade weer die menslike sonde 
en verseker hy die voortgesette moontlikhede van die seëninge. 

LEES GENESIS 11:10-12:3 ?15 Hoe kies God mense uit?
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’N UITGESOEKTE GESLAGSREGISTER
Die genealogie in Genesis 11:10 is net van spesifiek uitgesoekte name. Die lyn 
begin liniêr en verdeel aan die einde weer tussen drie seuns. Dit oorvleuel ook 
met die gelagsregister van Genesis 10:21-31. Dit is nie ’n volledige geslagslyn 
nie. Indien dit volledig sou wees, sou dit minder as 300 jaar voorstel en sou al 
Abram se voorouers nog geleef het teen die tyd wat hy gebore is. Die doel van 
die geslagsregister is om die vordering in die Messiaanse lyn aan te dui.

3   Wat is opmerklik van die ouderdomme wat elke keer genoem word? Sien  
Genesis 6:3. Kyk ook na die geslagslyne voor en na die vloed op bl. 67. 

4   Waarna verwys die refrein “En hy het seuns en dogters gehad.” Vergelyk  
Genesis 1:28; 9:1. 

’N PATROON IN DIE GESLAGSREGISTER
Die geslagsregister van Genesis 11:10–26 boots die patroon van Genesis 5 op 
verskeie maniere na. Op hierdie manier dui Genesis 1 tot 11 die eenheid en 
doel van God se verlossing vir die mensdom aan.

Die patroon dui die uitverkore nakomelinge van die menslike geslag aan, 
wat die teks tot die belangrikste afstammeling, Abraham, bring. Die lyn word 
gekoppel met die lyn van Set in hoofstuk 5, wat terugwys na die skepping met 
die begin van Adam (Genesis 5:3–32). Hiermee dui die geslagsregister ’n skakel 
sowel as vooruitbeweging in God se seën in die geslagslyn: Adam  Noag  
Terah (Abram).

1   Waarop dui die feit dat daar ’n genealogiese lyn elke keer volg op die sonde van 
die mens? Kyk na Kain/Lameg (Genesis 4), sonde wat lei tot die vloed (Genesis 
10) en die Toring van Babel (Genesis 11). 

2  Hoekom word die tydstip na die vloed in vers 10 spesifiek genoem?
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7  Wie het die geslagte voor Abraham aanbid volgens Joshua 24:2?

8   Wat maak dit so merkwaardig dat God vir Abraham geroep het? Vergelyk  
Handelinge 7:2.

DIE TYD VAN PELEG
In die tyd van Peleg was die mense van die aarde verdeel. As ons Abraham as 
die tiende plek van die Sem-geslagslyn beskou, dan is Peleg die halfpadmerk in 
die geslagslyn van Sem tot by Abraham. Hoewel dit nie presies bepaal kan word 
nie, word dit gereken dat die gebeurtenis van die toring van Babel in tyd van 
Peleg gebeur het. ’n Ander opvallende kenmerk van Peleg is die skielike afname 
in die lewensjare (239) in vergelyking met sy pa (464) en oupa (433). Tydens die 
Peleg-era was daar dus ’n verdeling van die mense met die toring van Babel, en 
’n vermindering in lewensjare. Kyk na die geslagsregister op bl. 67.

DIE AFSTAMMELINGE VAN SEM
“Sem” het die seën van Noag ontvang (Genesis 9:26) en daarom ontvang hy 
spesiale erkenning deur twee aanvullende geslagsregisters (Genesis 10:21–31; 
11:10-26). Vir die onmiddellike konteks gryp die Semitiese lyn 11:10–26 terug na 
10:21–31, wat die gebeurtenis in Peleg se tyd noem toe die aarde se bewoners 
verdeel het (Genesis 10:25). Peleg is die skeidingspunt in die twee herhalings 
van die afstamming van Sem. Hoofstuk 10 volg Joktan se lyn en verlaat Peleg se 
familie. Genesis 11 laat Joktan heeltemal weg en spoor die Peleg-lyn na, na die 
hoofkarakter Abraham (Genesis 11:26). Die Joktan-lyn word gevolg deur die mis-
lukking by Babel. Dit beklemtoon die verskil in die twee binneste takke van die 
Semitiese familie – die een lei tot skande en die ander tot genade.

5   Hoe verskil die refrein “En hy het seuns en dogters gehad” met die refrein in die 
geslagsregister in hoofstuk 5?

6  Waarop blyk dit stuur die sonde af volgens Genesis 11:30?
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In die geslagslyne sien ons hoe God se ewige uitverkiesing in die geskiedenis 
uitspeel. Ons sien ook God se ongelooflike genade vir ons sondige mense raak. 
God het uit genade vir Abram gekies om sy geslagslyn voort te sit. Abram is 
gehoorsaam aan God omdat hy geloof gehad het (Hebreërs 11:8). Hierdie 
geloof het hy van God af ontvang. God het ons uitverkies, wat beteken dat Hy 
’n geloof in ons werk, soos Hy met Abram gedoen het.

 SAMEVATTING

9  Lees Genesis 12:1-3. Wat is die opdrag wat die Here aan Abram gee? 

 10  Hoekom was Abram gehoorsaam aan God se opdrag? Sien Hebreërs 11:8-10.

11   Watter drie dinge beloof die Here aan Abram en wat beteken dit?  
Lees Genesis 12:1-3.

12   Wat hou die seën van die Here vir die nasies van die aarde in? Vergelyk  
Galasiërs 3:8.

DIE BELANGRIKHEID VAN ABRAHAM SE BROERS
Abraham se broers was Nahor (vernoem na sy oupa) en Haran. Nahor het 
twaalf seuns gehad (Genesis 22:20–24; sien 11:24). Hoewel Haran gesterf het 
voordat die gesin uit Ur vertrek het (vers 28), was sy nageslag belangrik vir die 
lewe van Tera se gesin. Sy seun was Lot, wat saam met Tera getrek het en later 
Abraham op sy reise na Kanaän vergesel het (vers 27; 12:4). Haran se dogter 
Milka het met sy broer (haar oom) Nahor (vers 29) getrou en agt seuns gehad, 
waarvan een Betuel was, die vader van Laban en Rebekka, die vrou van Isak 
(Genesis 22:23). Abraham se broers is noodsaaklik vir die vooruitgang van die 
geloofslyn wat na Jesus Christus lei. 

DIE BETEKENIS VAN ABRAM EN ABRAHAM 
‘Abram’ word oor die algemeen geïnterpreteer as ’n kombinasie van twee  
woorde: ‘vader’ (ab) en ‘verhewe’ (rāmrûm) = “verhewe vader”. 

In Genesis 17:5 verander God sy naam na Abraham. Dit word dan ook ver-
klaar as ‘vader van baie nasies’. Die Here verseker sy toewyding aan Abraham 
deur hierdie welwillende gebaar en verseker sy toekoms.
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GESLAGSREGISTER

ADAM
SET

ENOS
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JERED
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NAHOR
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ABRAHAM

Hierdie grafiek wys die lewensduur van die eerste 20 stamvaders. In Genesis 5, kry ons die  
nageslag van Adam oor Set tot op Noag, en in Genesis 11, vanaf vers 10, is die nageslag van Sem. 

DIE SKEPPING DIE VLOED
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Van Adam tot Abraham



“Toe het God gekyk 

na alles wat Hy gemaak het, 

en dit was baie goed.”
GENESIS 1:31

HET JY GEWEET DAT JY IN GENESIS 1 TOT 11 ANTWOORDE OP HEELWAT VAN JOU 
GELOOFSVRAE KAN KRY? WERK DEUR HIERDIE 15 BYBELSTUDIES EN LEER UIT 
DIÉ GEDEELTES IN GENESIS.


