
WEEK 2  
’n GERIUNEERDE WERELD 

 

ONS KAART 

Op ons laaste ekspedisie het ons van die mooiste dele van God se perfekte wêreld gesien. Nou 

duik ons in die gevaarlikste duisternis in soos ons lees van sonde wat inkom en alles bederf. Tog 

midde in die duisternis beloof God redding deur genade deur die beloofde Verlosser, wat die 

duiwel se kop sal verpletter. 
 

   
VERS VIR DIE WEEK: Genesis 3:15 
 

MAANDAG 

Genesis 3:1–5 Die begin van sonde 

 1. Wat het die slang vir Eva gesê? (v. 4)? 
Julle sal beslis nie sterf nie 

 2. Die duiwel praat met Eva deur die slang. Hoekom versoek die duiwel ons om God se 
Woord te bevraagteken?  
Want as ons ’n vraagteken agter God se Woord plaas, sal dit dit makliker maak om 
daaraan ongehoorsaam te wees.  

 Ons moet oppas vir die aanvalle van die duiwel dikwels begin deur God se woord te 
bevraagteken. 

 Vra God om hulp om die duiwel se vrae en leuens te identifiseer en te weerstaan. 

 

DINSDAG 



Genesis 3:6–8 Die begin van skande 

 1. Wat het Adam en Eva gedoen toe hulle God in die tuin hoor? (v. 8)? 
Hulle het weggekruip tussen die bome van die tuin.  

 2. Wat moet ons doen as ons sondig?  
Lees Spreuke 28:13. 

 Inplaas daarvan dat ons weghardloop van God as ons sondig, laat ons naderkom na 
God en ons sondes bely en vergifnis ontvang.  

 Vra vir geloof om ons sondes te bely eerder as te verberg en ervaar vergifnis eerder 
as vrees.  

WOENSDAG 

Genesis 3:9–13 Die begin van vrees 

 1. Wat het God vir Adam gevra (v. 9)? 
Waar is jy?  

 2. Wat het Adam gedoen toe God hom van sonde beskuldig het (v. 12)? 
Hy het sy vrou blameer  

 Om ander te blameer vir ons sonde en probleme is ’n algemene en verkeerde 
reaksie.  

 Vra God vir eerlikheid om die skuld vir ons sonde te aanvaar eerder as om ander te 
blameer.  

DONDERDAG 

Genesis 3:14–16 Die begin van verlossing 

 1. Wat het God vir die slang gesê (v. 14)? 
Jy is vervloek onder al die mak diere 

 2. God plaas vyandskap tussen die slang (die duiwel) en Sy mense  (v. 15). Hoe kan ons 
leer om die duiwel meer teen te staan? 
Deur te sien hoe baie God die duiwel teenstaan.  

 Wanneer God mense red, help Hy hulle om die duiwel teen te staan, wat ons vyand 
is.  

 Vra God om ons te help om die duiwel en sy werke teen te staan.  

 



VRYDAG 

Genesis 3:17–24 Die begin van die vloek 

 1. Hoe het Adam se sonde die wêreld geraak? (vv. 17–19)? 
Dit het sy en ons werk baie harder gemaak.  

 2. Wat beteken dit dat ons tot stof sal terugkeer (v. 19)? 
Dit beteken dat ons sal sterf en ons liggame sal weer stof word.  

 Elke keer wanneer ons ons werk, skoolwerk, huiswerk vervelig vind moet ons onthou 
dat sonde die oorsaak daarvan is en van alle ellende. Dit is God se vervloeking op 
ons werk sodat ons sonde meer sal haat.  

 Vra God om ons gesukkel in seën te verander deur ons te herinner dat Hy die wêreld 
vervloek  het om ons te leer dat sonde verskriklik is en dat ons daarvan gered moet 
word voor ons sterf.  

SATERDAG 

Genesis 4:1–8 Die begin van moord 

 1. Wat was die verskil tussen Kain en Abel se offers (vv. 3–4)? 
Kain het graan geoffer, maar Abel het ’n lam geoffer.  

 2. Hoekom het God die lamoffer aanvaar maar nie die graanoffer nie (Hebreërs 9:22)? 
Sonde kan nie vergewe word sonder dood (bloedvergieting) nie 

 Jesus is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem (Johannes 1:29). 
Laat ons na Hom kyk vir verlossing.  

 Dank God dat Hy die Here Jesus as ’n offer vir ons voorsien om ons van ons sonde te 
red.  

SONDAG 

Lees die teksvers van die prediking vanoggend.  

 Wat het jy geleer oor God?  
 

Wat het jy geleer oor sonde?  
 

Wat het jy geleer oor Jesus?  
 

Wat het jy geleer oor die lewe?  



 

Wat was die groot les vir jou uit die preek?  
 

Waartoe lei die preek ons om voor te bid?  


