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Voorbereide leeswerk vir die aanbieder
Genesis 2: 20 - 23

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les
Gedroogte vrugte
Werkkaarte van Eva
Skêre
Toutjies/Vislyn/Wol
‘n Blinddoek om ogies toe te bind

Lesinhoud
God het Eva gemaak om Adam se helper te wees. Eendag terwyl Eva in haar tuin geloop
het, het ‘n slang met haar gesels. Die slang was die slimste en agterbakste (of skelmste)
van al die diere wat God gemaak het. Hy vertel toe vir Eva dat God gejok het oor wat sal
gebeurashullevandieboomsevrugteeet.“Neewat,Eva,jullegaansoslimwordsoos
God,”sêdieslang.Evajokookvirdieslang.SysêGodhetgesêashullenetaandie
boomrààkwordhullegestraf.WieonthouwatGodeintlikgesêhet?(Hullemagnievan
die vrugte eet nie). Die vrugte was mooi en het lekker gelyk. En toe het Eva die reëls verbreek en sy het gemaak dat Adam ook die reëls verbreek het. Sy het hom geroep om ook
van die vrugte te eet. Toe hulle klaar ongehoorsaam was, het hulle bang geword vir God se
strafengaanwegkruip.KanmensvirGodwegkruip?Omditnogergertemaakpakhulle
toedieskuldopmekaar.AdamsêditisGodenEvaseskuld!(ditisdievrouwatJyvir
my gegee het). Eva pak weer die skuld op die slang.
God straf al drie – vir Adam, vir Eva, maar ook vir die slang.

Die slang se straf:
•
•
•

Onderdiedierehethyniksmaatsnie
Hymoesopsymaagseil
Mensesalaltydslangewildoodmaak.Opdieoueindesaldieslang(duiwel)sekop
deur Jesus vermorsel word

Vrou se straf:
•
•

Haarswangerskappesalswaarwees
Sysalafhanklikvanhaarmanwees(Gen3:16)

Man se straf:
•
•
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AdamenEvamoesweguitdielekkerblyplekindietuinvanEden
Adam(dieman)soubaiehardmoeswerkenswaarkryomdieaardetebewerk

Wat hiedie verhaal so hartseer maak, is dat die gevolge van Adam en Eva se ongehoorsaamheid (sonde) was dat hulle nie meer sulke goeie vriende met God was nie (daar het ‘n
verwydering tussen hulle en God gekom).

Vragies vir slim oortjies
•
•
•

Noemeenvandieslang/Adam/Evasestrawwe.
Wieheteerstegejokinhierdiestorie?
DinkjyGodsehartwashartseeroorAdamenEvaseoptrede?

Waar pas EVA in op ons Odos pad?
Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Eva se kaartjie in waar sy pas.

Besprekingspunte
•
•
•
•

Hetvriendejoualomgepraatomietsstoutstedoen?Wat?Isjygestraf?
Watisgroepsdruk?
DinkjullesondekanmaakdatjyenGodniemeer‘ngoeieverhoudinghetnie?
HetGodonsondanksonssondesnogsteedslief?(Natuurlik!)

Lewensles
Die keuses wat ons maak het gevolge. Sonde bring afstand of verwydering tussen my en
God.

Ons gebed vir vandag
Here Jesus, soms is dit vir ons so maklik om te jok om uit die moeilikheid uit te bly. Help
ons om altyd die waarheid te praat, al is dit moeilik om voor vriende op te staan vir dit wat
reg is.
Amen

Idees vir VET pret
Gedroogdevrugtevirdiekinders.Onspraataltydvan‘n“appel”,maardieBybelpraatnet
van vrugte. Die Boom van die Lewe het heerlike vrugte gedra.

Kreatiewe aktiwiteite
Aktiwiteit een
Help die slang om sy paadjie terug te vind na die rots waar hy vir God probeer wegkruip.
Aktiwiteit twee
Kleur die slang in. Knip die slang-hangbewertjie uit op die kniplyn. Maak ‘n toutjie/lyntjie/
wol vas aan die slang se stert en hang op. Die slang kan ons herinner dat ons ons nooit
moet laat ompraat deur sluwe vriende nie.

Vers vir die week
Genesis 2: 18
“VerderhetdieHereGodgesê:Ditisniegoeddatdiemensalleenisnie.Eksalvirhom
iemandmaakwathomkanhelp,sygelyke.”
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Net vir die lekker
Diespeletjiesenaamis“Blindemol.”Dieeenwataanis,wordgeblinddoek.Dieander
spelers staan rond en die blindemol moet een van hulle vang. As die blindemol iemand
vang, moet hy doodstil staan sonder om ‘n geluid te maak. Die blindemol moet dan oor
sy gesig en hare en aan sy klere voel en raai wie dit is. As hy reg raai, word die een wat
uitgeken word, die blindemol. Raai hy verkeerd, bly hy die blindemol.
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