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’n 6-WEKE, GEEN-TUISWERK BYBELSTUDIE
MEER AS EEN MILJOEN IN DIE REEKS VERKOOP

Ontdek wat God sê omtrent die dood, wat by 
die dood plaasvind en die lewe na die dood.

Baie mense wonder oor wat na die dood gebeur. Vandag het mense ook verskeie 

teenstrydige sienswyses hieroor. Hoe kan ons absoluut seker wees wat waar is?

In hierdie onthullende studie sal jy leer wat die Bybel sê omtrent die dood en wat 

daarop volg. Die onvermydelikheid van die dood in die konteks van die belofte van 

die hemel en die realiteit van die hel, sal jou uitdaag tot ’n  grondige selfondersoek 

waarin jy sal ontdek dat die aangryp van die hoop van die ewige lewe, die angel van 

die dood deur vrede oorwin.

PRECEPT MINISTRIES INTERNATIONAL, is in 1970 deur Jack en Kay Arthur gestig en het 

reeds miljoene mense toegerus om God se waarheid self te ontdek. “Precepts for Life” radio 

en televisieprogramme, aangebied deur Kay Arthur, bereik meer as 94 miljoen luisteraars 

wêreldwyd. Tesame met induktiewe Bybelstudie-opleiding en duisende kleingroepstudies  

regoor Amerika, reik PMI uit na byna 150 lande deur Bybelstudies wat reeds in byna 70 tale 

vertaal is.

40 Minute per Week kan jou Lewe Verander!
40-Minute Bybelstudies deur die onderrigspan van Precept Ministries International,

spreek onderwerpe aan wat vir jou belangrik is. Hierdie induktiewe studiegidse, saam-

gestel om in slegs ses 40-minute lesse sonder tuiswerk af te handel,  help jou om self te 

ontdek wat God sê en hoe om dit vandag in jou eie lewe toe te pas. Met aantekeninge 

vir die leier en al die Bybeltekste in die boek self, is elke selfstandige studie ’n kragtige 

bron vir persoonlike groei en kleingroepbesprekings.
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HOE OM HIERDIE STUDIE TE GEBRUIK

Hierdie kleingroepstudie is vir mense wat belangstel om self meer te 
leer wat die Bybel oor verskeie onderwerpe sê, maar wat net beperkte 
tyd vir saamkom het. Dit is byvoorbeeld ideaal vir ’n middagetegroep 
by die werk, ’n vroegoggendmannegroep, ’n jongmoedergroep in ’n 
huis, ’n Sondagskoolklas of selfs vir huisgodsdiens. (Dit is ook ideaal 
vir kleingroepe wat gewoonlik meer tyd vir byeenkom het — soos 
aandgroepe of Saterdagoggendgroepe — en wat net ’n gedeelte van hul 
tyd saam aan werklike studie wil bestee, terwyl die orige tyd vir gebed, 
koinonia of ander aktiwiteite gehou word.)

Hierdie boek is so beplan dat al die groeplede elke les se studietake  
gelyktydig én saam kan voltooi. Die bespreking van die insig wat 
jy verkry het uit wat God omtrent die onderwerp sê, openbaar 
opwindende, treffende lewenswaarhede.

Alhoewel dit ’n groepstudie is, benodig jy ’n leier om die studie 
te lei en die bespreking aan die gang te hou. (So ’n persoon se taak 
is nie dié van ’n lektor of onderwyser nie. As hierdie boek egter in ’n 
Sondagskoolklas of ’n soortgelyke omgewing gebruik word, moet die 
onderwyser vry voel om meer direk leiding te gee en bykomende insig 
te voeg bý dit wat in die les van elke week voorsien word.)

As jy jul groep se leier is, kan die volgende nuttige wenke jou taak 
vergemaklik:
•	 Werk	deur	die	les	en	merk	die	teks	voordat	jy	die	bespreking	lei.	Dit	

maak jou toenemend vertroud met die materiaal en stel jou in staat 
om die bespreking met groter gemak te lei. Kies as leier ’n spesifieke 
kleur vir elke simbool. Dit sal jou help om die groep met die merk 
van woorde te lei.

•	 Begin	 by	 die	 begin	 van	 die	 teks	 en	 lees	 dit	 eenvoudig	 hardop	



 vi H o e  O m  H i e r d i e  S t u d i e  t e  G e b r u i k 

in die volgorde van die les, insluitende die “insigraampies” wat 
deurgaans verskyn. Werk saam deur die les terwyl julle waarneem 
en bespreek wat julle daaruit leer. Soos jy die teksverse lees, 
moet die groep die woord wat hulle moet merk, hardop sê.

•	 Die	besprekingsvrae	 is	daar	om	 jou	 te	help	om	die	materiaal	 te	
hanteer. Jy sal dikwels vind dat, sodra die klas tot die bespreking 
oorgaan, hulle self die vrae sal stel. Onthou, die vrae is daar om die 
groep in die bespreking te lei, nie om die bespreking te belemmer 
nie.

•	 Dit	is	belangrik	dat	mense	hul	antwoorde	en	ontdekkings	verwoord.	
Dit versterk hul persoonlike begrip van die weeklikse les grootliks. 
Maak seker dat elkeen volop geleenthede het om aan die besprekings 
deel te neem.

•	 Hou	die	besprekings	aan	die	gang.	Dit	mag	beteken	dat	meer	tyd	
aan sommige dele van die studie bestee word as aan ander. As dit 
nodig is, mag jy gerus ’n les oor meer as een byeenkoms laat strek. 
Onthou egter: moenie die pas té stadig maak nie. Dis baie beter om 
elkeen na meer te laat smag, as om mense te hê wat weens ’n afname 
in belangstelling uitsak. 

•	 As	 die	 geldigheid	 of	 korrektheid	 van	 sekere	 antwoorde	 betwyfel	
word, kan jy op ’n sagte, dog vriendelike manier, die groep herin-
ner om op die waarheid van die Skrif te fokus. Jou doel is om te 
leer wat die Skrif sê en nie verwikkeld te raak in wat mense sê nie. 
Hou eenvoudig vas aan die Skrif en gee God die geleentheid om te 
spreek. Sý Woord ís die waarheid (Johannes 17:17)!



DIE HEMEL,  
DIE HEL EN 
DIE LEWE  

NA DIE DOGOD

Ons weet almal dat die dood ’n gegewe feit is. Tóg 
gee ons onsekerheid daaroor aanleiding tot baie 

vrae, soos: Waar bevind my geliefde hom of haar nou? 
Wat van hulle wat my lewe hel op aarde gemaak het — sal 
hulle hul verdiende loon kry? En wat wag op mý aan die 
ander kant?

Ons soek hoop . . . vertroosting . . . versekering. 
Ons soek antwoorde.  

Daar bestaan ’n magdom teorieë oor die dood. 
Verskillende godsdienste onderskryf verskillende 
scenarios, van reïnkarnasie tot ’n paradys waar aan ons 
vleeslike begeertes bevredig sal word deur maagde wat 
tot ons beskikking is. Sommige beweer daar is ’n plek 
soos die hel; ander weer dat ’n God van liefde nooit 
enigiemand tot die hel sal verdoem nie. Daar is diegene 



wat van mening is dat die dood die einde is, met ander 
woorde, as jy dood is, is jy dood. Ander sê die dood is 
maar net die begin!

In ’n menige boeke word in detail gedokumenteer 
hoe mense gesterf of buite-liggaamlike ervarings gehad 
het, die meeste daarvan vertel van wonderbaarlike 
plekke wat tot ons verbeelding spreek. Ander vertel 
weer van marteling, wat ons met nóg vrae laat:

•	 Kan	ons	die	ervarings	van		ander	mense	vertrou?	
Wat daarvan as hulle mislei is?

•	 Weet	 ons	 dat	 die	 hemel	werklik	 bestaan	 omdat	
iemand daarheen gegaan, en teruggekom het om 
ons daarvan te vertel?

•	 Bogenoemde	surrealistiese	beelde	van	die	lewe	na	
die dood bring vrede of ontsteltenis, maar wat as 
dit slegs verbeeldingsvlugte is? Sê nou die dood is 
die einde sonder enigiets wat daarop volg?

Met al hierdie moontlikhede kan ons kies om te glo 
wat ons pas. Maar sal dit nie beter wees om die waarheid 
te ken nie? Om te weet wat ons aan die anderkant van die 
dood kan verwag? Wat is egter reg? Wát is die waarheid? 
Wát is seker? As die dood op almal wag, behoort ons nie 
uit te vind wat na die dood met ons gebeur nie?

Die Hemel, die Hel en die Lewe Ná die Dood is ’n 
studie wat ontwerp is om jou te help om self te ontdek 
wat die Bybel, God se Woord, oor die onderwerp leer. 
Ongeag wat jy omtrent die Bybel glo, sal dit vir jou die 
moeite werd wees om te ontdek wat God self oor die 
onderwerp sê. Dit mag die angel uit die dood haal!
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WEEK EEN

Die dood is ’n  werklikheid. Een of ander tyd sal elkeen van ons sterf. 
Die Bybel stel dit in Psalm 89:49 só: “Watter mens leef daar wat die 
dood  nie sal sien nie ? …”
Aangesien die dood ons almal raak, behoort ons die antwoorde op die 
volgende vrae te weet:

•	 Wat	is	die	dood?
•	 Hoe	kom	dit?
•	 Waarom	sterf	ons	almal?
•	 As	God	liefde	is,	waarom	stop	Hy	dit	nie?	

WAARNEMING

Ons sal begin deur vas te stel wat die Bybel 
leer oor die rede vir die dood, en wat ná die 
dood volg.

Leier: Lees Prediker 3:1-2 en Hebreërs 9:27 
hardop. Laat die groep elke sleutelwoord 
saam sê en merk soos aangedui.

•	Omkring elke keer die woorde 
bepaalde en tyd.

•	Merk elke keer die woord sterwe met 
’n grafsteen-simbool, só: 

Prediker 3:1–2
 1  Alles het sy 

bepaalde uur, en vir 

elke saak onder die 

hemel is daar ’n tyd:

2  ’n tyd om gebore 

te word en ’n tyd om 

te sterwe, ’n tyd om 

te plant en ’n tyd 

om uit te roei wat 

geplant is,



Terwyl jy die teks lees, is dit nuttig om die 
groep die sleutelwoorde hardop te laat sê 
terwyl hulle dit merk. Dán sal elkeen seker 
wees dat hy of sy die woord (insluitende 
sinonieme woorde en frases) merk élke keer 
dat dit voorkom. Hou dwarsdeur die studie 
hiermee vol.

BESPREKING

•		Wat	het	 jy	uit	 hierdie	 verse	 geleer	 deur	
tyd en bepaalde te merk?

•		Wat	volg	op	die	dood,	volgens	Hebreërs	
9:27 en wat leer jy omtrent die persoon 
wat sterwe? Is die dood die einde van 
alles?

WAARNEMING

Om te verstaan waarom die mens bestem 
is om te sterwe, moet ons eers ’n begrip 
van die lewe hê. Wat is die oorsprong van 
die lewe?

Hebreërs 9:27

En net soos die mense 

bestem is om een maal 

te sterwe en daarna die 

oordeel ...
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Leier: Lees Génesis 2:7-9 hardop. Laat die 
groep saam sê en

•	elke verwysing na die Here God, 
insluitende voornaamwoorde, met ’n 
driehoek merk, só:

•	elke verwysing na die mens, insluitende 
die voornaamwoord sy, onderstreep.

•	’n kronkellyn trek onder die name van 
die twee spesifieke bome wat genoem 
word, só:

BESPREKING

•	Wat	het	jy	uit	hierdie	verse	oor	die	Here 
God geleer?

•	Alhoewel	 dit	 oorbodig	 mag	 voorkom,	
bespreek wat julle uit die merk van 
verwysings na die mens geleer het. Waar en 
hoe het die mens ’n lewende wese geword?

•	Wat	 leer	 hierdie	 verse	 jou	 oor	 die	
verhouding tussen God en die mens? 
Wat is die een van die ander?

•	Watter	 twee	 spesifieke	 bome	 word	 in	
hierdie verse genoem?

Génesis 2:7–9
7  En die Here God 

het die mens gefor-

meer uit die stof van 

die aarde en in sy neus 

die asem van die lewe 

geblaas. So het dan die 

mens ’n lewende siel 

geword.

8  Ook het die Here 

God ’n tuin geplant in 

Eden, in die Ooste, en 

daar aan die mens wat 

Hy geformeer het, ’n 

plek gegee.

9  En 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.
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INSIG

Volgens Génesis 2:7 was die mens meer 

as bloot ’n fisiese wese. God het die 

buitenste, fisiese liggaam “geformeer 

uit die stof van die aarde” en daarna “in 

sy neus die asem van die lewe geblaas.” 

Tegelykertyd met hierdie “inblaas” het 

die mens ’n “lewende siel geword”.

WAARNEMING

Leier: Lees Génesis 2:15-17 hardop en laat 
die groep

•	elke verwysing na die mens, insluitend 
die voornaamwoorde hom en jy 
onderstreep.

•	die woord sterwe met ’n grafsteen-
simbool merk:  

BESPREKING

•		Wat	het	jy	uit	die	merk	van	verwysings	na	
die mens geleer?

.

Génesis 2:15–17
15  Toe het die Here 

God die mens geneem 

en hom in die tuin 

van Eden gestel om 

dit te bewerk en te 

bewaak.

16  En die Here God 

het aan die mens 

bevel gegee en gesê: 

Van al die bome van 

die tuin mag jy vry 

eet,

17  maar van die 

boom van die kennis 
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•		Wie	is	in	beheer	van	hierdie	verhouding,	
en hoe weet jy dit?

•		Is	 die	 mens	 ’n	 blote	 marionet	 aan	 ’n	
lyntjie, of het God aan hom ’n keuse 
gegee om te gehoorsaam en te glo of 
ongehoorsaam en ongelowig te wees? 
Verduidelik jou antwoord.

•		Wat	sou	die	gevolg	wees	as	die	mens	aan	
God ongehoorsaam was?

van goed en kwaad, 

daarvan mag jy nie 

eet nie; want die dag 

as jy daarvan eet, sal 

jy sekerlik sterwe.

 W e e k  E e n  7



•		Van	watter	een	van	die	twee	bome	wat	
in Génesis 2:9 genoem word, het God 
spesifiek	vir	Adam	belet	om	te	eet?	Het	
hy enige instruksies aangaande die ander 
boom ontvang?

INSIG

In Génesis 2:17 word die term sterwe 

die eerste keer in die Bybel gebruik. 

In Hebreeus, die taal waarin die Ou 

Testament geskryf is,  beteken sterwe 

om “te eindig” of “die asem uit te 

blaas.” Dit beskryf daardie oomblik 

wanneer die mens van sy fisiese liggaam 

geskei word.

Die fisiese dood bring ’n skeiding 

tussen die liggaam en die siel. Wanneer 

die liggaam se tyd eindig en die mens sy 

laaste asem uitblaas, keer die liggaam 

terug na die grond, die stof (Génesis 

3:19). Die mens sterf na die liggaam, 

maar sy siel — die God-geïnspireerde 

deel van sy wese — leef vir ewig.
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WAARNEMING

Volgens die verslag van Génesis 2:18-25, 
het God gesien dat dit nie goed is dat die 
mens alleen is nie. Toe het God uit een 
van die mens se ribbebene vir hom ’n hulp 
gemaak wat by hom pas.

Leier: Lees Génesis 3:1-10 hardop. Laat die 
groep

•	elke verwysing na die slang, 
insluitende voornaamwoorde, met ’n 
drietandvurk merk, só:  

•	elke verwysing na God met ’n driehoek 
merk.

•	elke verwysing na die vrou en 
haar man, insluitende toepaslike 
voornaamwoorde soos jy, ons,  hulle, 
ensovoorts, onderstreep.

•	’n grafsteen-simbool oor sterwe trek.

BESPREKING

•		Bespreek	die	dialoog	wat	tussen	die	vrou	
en die slang plaasvind. Wat was die slang 
se eerste woorde en hoe het die vrou 
daarop geantwoord?

Génesis 3:1–10
1  Maar die slang was 

listiger as al die diere 

van die veld wat die 

Here God gemaak 

het. En hy sê vir die 

vrou: Is dit ook so dat 

God gesê het: Julle 

mag nie eet van al die 

bome van die tuin nie?

2  En die vrou ant-

woord die slang: Van 

die vrugte van die 

bome in die tuin mag 

ons eet,

3  maar van die vrugte 

van die boom wat in 

die middel van die 

tuin is, het God gesê: 

Julle mag daarvan 

nie eet nie en dit nie 

aanroer nie, anders sal 

julle sterwe.

4  Toe sê die slang 

vir die vrou: Julle sal 

gewis nie sterwe nie;

 W e e k  E e n  9



•		Wat	 was	 die	 slang	 se	 perspektief	
met betrekking tot die gevolg van 
ongehoorsaamheid aan God? Wat het 
hy geantwoord toe die vrou aan hom die 
rede gegee het waarom hulle nie toegelaat 
was om van die boom van kennis van 
goed en kwaad te eet nie?

•		Was	die	slang	se	woorde	die	waarheid	of	
’n leuen? Verduidelik jou antwoord.

•		Wat	 het	 die	 vrou	 daarná	 gedoen?	
Omkring die werkwoorde om elke aksie 
wat gelei het tot die eet van die verbode 
vrugte, aan te dui. Die eerste werkwoord 
is reeds vir jou gemerk.

5  maar God weet dat 

as julle daarvan eet, 

julle oë sal oopgaan, 

sodat julle soos God 

sal wees deur goed en 

kwaad te ken.

6  Toe sien die vrou 

dat die boom goed was 

om van te eet en dat 

hy ’n lus was vir die 

oë, ja, ’n boom wat ’n 

mens kan begeer om 

verstand te verkry; en 

sy neem van sy vrugte 

en eet en gee ook aan 

haar man by haar, en 

hy het geëet.

7  Toe gaan altwee se 

oë oop, en hulle word 

gewaar dat hulle naak 

is; en hulle het vye-

blare aanmekaargewerk 

en vir hulle skorte 

gemaak.

8  En hulle het die 
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•		Wie	was	 nog	 by	 die	 ongehoorsaamheid	
van die vrou betrokke? Hoe het dit 
gebeur?

•		Wat	 het	 hulle	 onmiddellik	 ná	 hul	
ongehoorsaamheid gedoen? Wat het 
verander om aanleiding tot hierdie 
optrede van Adam en Eva te gee?

•		Wie	het	vir	wie	kom	soek?

•		Watter	insigte	oor	die	gevolge	van	onge-
hoorsaamheid verkry jy uit hierdie verse? 
Bespreek dit.

stem van die Here 

God gehoor terwyl Hy 

wandel in die tuin in 

die aandwindjie; en die 

mens en sy vrou het 

hulle verberg vir die 

aangesig van die Here 

God tussen die bome 

van die tuin.

9  Toe roep die Here 

God na die mens en sê 

vir hom: Waar is jy?

10  En hy antwoord: 

Ek het u geruis gehoor 

in die tuin en gevrees, 

want ek is naak; 

daarom het ek my 

verberg.

 W e e k  E e n  11



WAARNEMING

Ons gaan vervolgens kyk na twee verwy-
sings wat ons insig oor die slang sal gee.

Leier: Lees Openbaring 12:9 en Johannes 
8:44.

•	Laat die groep elke verwysing na 
die slang, die duiwel, insluitende 
voornaamwoorde en sinonieme, met ’n 
drietandvurk merk.

BESPREKING

•		Wat	het	jy	uit	hierdie	verse	oor	die	slang	
geleer? Moet niks miskyk nie! Hý is jou 
vyand en jy moet alles leer wat God oor 
hom aan jou bekendmaak.

OPenbarinG 12:9

En die groot draak is 

neergewerp, die ou 

slang wat genoem 

word duiwel en 

Satan, wat die hele 

wêreld verlei, hy is 

neergewerp op die 

aarde, en sy engele 

is saam met hom 

neergewerp. 

JOHannes 8:44

[Jesus betig ’n groep 

mense wat beweer 

dat hulle die nageslag 

van Abraham is, maar 

probeer om Hom 

dood te maak.]

Julle het die duiwel as 

vader, en die begeertes 

van julle vader wil julle 

doen. Hy was ’n men-

semoordenaar van die 

begin af en staan nie 

in die waarheid nie, 
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•		Watter	waarhede	leer	jy	uit	hierdie	verse	
wat verband hou met wat jy uit Génesis 
geleer het? Wat is die aard van hierdie 
vyand van die mens, naamlik die slang, 
die duiwel?

WAARNEMING

Ons gaan vervolgens kyk na wat God aan 
Adam gesê het nadat hy saam met Eva van 
die vrug van die boom van kennis van goed 
en kwaad geëet het.

Leier: Lees Génesis 3:17-19. Laat die groep
•	’n driehoek trek oor die voornaam-

woorde Hy en Ek, wat na God verwys.
•	die verwysings na Adam, insluitende 

die voornaamwoord jy, onderstreep.

BESPREKING

•	Wat	het	jy	omtrent	Adam	geleer?

•	Lees	 weer	 vers	 17.	 Watter	 opsies	 het	
Adam gehad? Aan wie het die twee 
stemme, waartussen Adam moes kies, 
behoort? Dink na oor wat jy tot dusver 
in Génesis waargeneem het.

omdat daar in hom 

geen waarheid is nie. 

Wanneer hy leuentaal 

praat, praat hy uit sy 

eie, omdat hy ’n leue-

naar is en die vader 

daarvan. 

Génesis 3:17–19
17  En aan die mens 

het Hy gesê: Omdat 

jy geluister het na die 

stem van jou vrou en 

van die boom geëet 

het waarvan Ek jou 

beveel het om nie 

te eet nie—vervloek 

is die aarde om jou 

ontwil; met moeite sal 

jy daarvan eet al die 

dae van jou lewe.

18  Ook sal dit vir 

jou dorings en distels 

voortbring; en jy sal 

die plante van die veld 

eet.

19  In die sweet van 
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•		Het	 jy	 al	 ooit	 gevind	 dat	 jy	 in	 twee	
geskeur is tussen gehoorsaamheid aan 
God, soos geopenbaar in sy Woord, aan 
die een kant en die woorde van ’n  mens 
aan die ander kant? Bespreek kortliks wat 
jou besluit bemoeilik het.

•		Wat	was	Adam	se	straf	vir	sy	ongehoor-
saamheid?

•		Het	Adam	se	straf	die	 liggaamlike	dood	
ingesluit? Hoe weet jy dit (uit die teks)?

WAARNEMING

Die vonnis vir ongehoorsaamheid was dat 
die mens voortaan bestem is om te sterwe, 
om terug te keer tot stof. Maar is dit waar 
die storie eindig? Dank die hemel, dit is nie!

Leier: Lees Génesis 3:20-24. Laat die groep
•	’n driehoek trek oor elke verwysing na 

die Here God, insluitende Ons.
•	elke verwysing na Adam en Eva, 

insluitende voornaamwoorde, onder-
streep.

jou aangesig sal jy 

brood eet totdat 

jy terugkeer na die 

aarde, want daaruit is 

jy geneem. Want stof 

is jy, en tot stof sal jy 

terugkeer.

Génesis 3:20–24
20  En die mens het 

sy vrou Eva genoem, 

omdat sy moeder 

geword het van alles 

wat lewe.

21  En die Here God 

het vir die mens en 

sy vrou rokke van vel 

gemaak en hulle dit 

aangetrek.

22  Toe sê die Here 
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BESPREKING

•		Wat	het	jy	uit	Génesis	3:20	omtrent	Eva	
geleer?

•		Wie	is	dus,	volgens	die	Bybel,	die	Woord	
van God, die ouers van die ganse mens-
dom? Of om dit anders te stel: As jy 
die geslagsregister van alle mense kon 
nagaan, wie sou die eerste ouers wees?

•		Nadat	 Adam	 en	 Eva	 aan	 God	 onge-
hoorsaam was, het hulle probeer om hul 
naaktheid met vyeblare te bedek. Wat 
het God gedoen?

•		Wat	moes	God	aan	die	dier	doen	sodat	
Adam en Eva se naaktheid bedek kon 
word?

God: Nou het die 

mens geword soos een 

van Ons deur goed en 

kwaad te ken. As hy 

nou maar nie sy hand 

uitsteek en ook van 

die boom van die lewe 

neem en eet en lewe in 

ewigheid nie!

23  Toe stuur die Here 

God hom weg uit die 

tuin van Eden om die 

grond te bewerk waa-

ruit hy geneem is.

24  So het Hy dan die 

mens weggedrywe 

en gérubs aan die 

oostekant van die tuin 

van Eden laat woon, 

met die swaard wat 

vlam en flikker, om 

die toegang tot die 

boom van die lewe te 

bewaak.
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INSIG

As jy mooi daaroor nadink, was die 

eerste geval van liggaamlike dood in 

God se Woord die dood van ’n dier — 

die dier waarvan die vel Adam en Eva 

se naaktheid moes bedek (Génesis 

3:21). Dit is ’n pragtige beeld, ’n skadu 

van die latere plaasvervanging deur 

’n bloedoffer om die sonde van die 

mens te bedek. In Levítikus 17:11 en 

Hebreërs 9:22 sou God verduidelik dat 

daar sonder bloedvergieting geen ver-

soening — geen bedekking, geen vergif-

nis — vir sonde is nie. Al hierdie dinge 

wys heen na die offer van die Lam van 

God, Jesus Christus, wat ál is wie ten 

volle vir ons sondes kan betaal.

WAARNEMING

Leier: Lees Génesis 5:5 hardop. Laat die groep
•	die woord Adam en die voornaamwoord 

hy onderstreep.
•	’n grafsteen trek oor gesterwe.

Génesis 5:5

So was dan al die dae 

van Adam wat hy 

geleef het, nege hon-

derd en dertig jaar, en 

hy het gesterwe.
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BESPREKING

•	Wat	het	jy	uit	hierdie	vers	omtrent	Adam	
geleer?

•	Hoe	word	dít	wat	God	in	Génesis	2:17	
gesê het met Adam sou gebeur, as gevolg 
van ongehoorsaamheid, deur Génesis 5:5 
gerugsteun?

•	Wat	leer	dit	jou	oor	God?
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INSIG

Van die begin af het Adam toestemming 

gehad om te eet van elke boom in die 

tuin, insluitende die boom van die lewe, 

maar nié van die boom van die kennis 

van goed en kwaad nie (Génesis 2:16-

17). Adam kon kies en God het hom 

deeglik oor die gevolge van sy keuse 

ingelig. As Adam gekies het om van die 

boom van die lewe te eet, in plaas van 

die verbode boom, sou hy vir ewig in 

gemeenskap met God geleef het. Omdat 

Adam egter doelbewus gekies het om 

aan God ongehoorsaam te wees, het 

God, in sy genade, vir hom en Eva uit 

die tuin verdryf om te verhoed dat hulle 

van die boom van die lewe eet en vir 

ewig in ’n staat van sonde, verwyderd 

van hul Skepper, sou leef. Soos jy sal 

sien, het God in sy alwetendheid toe 

reeds ’n Verlosser agter die skerms 

gehad, die Lam van God wat voor die 

grondlegging van die wêreld geslag is, 

wat sou kom “in die volheid van die 

tyd” (Galásiërs 4:4). Moet nooit toelaat 

dat die leuenaar, die moordenaar, jou 

oortuig dat God jou nie liefhet of die 

beste vir jou wil hê nie!
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rOmeine 5:12

Daarom, soos deur een 

mens die sonde in die 

wêreld ingekom het 

en deur die sonde die 

dood, en so die dood 

tot alle mense deurge-

dring het, omdat almal 

gesondig het.

WAARNEMING

Waarom het die gevolg van die dood (of 
ongehoorsaamheid?) nie by Adam en 
Eva geëindig nie?

Leier: Lees Romeine 5:12 hardop. Laat 
die groep

•	sonde en gesondig met ’n groot S 
merk.

•	elke keer ’n “grafsteen” oor die 
woord dood trek.

BESPREKING

•	Hoe	 het	 sonde	 en	 die	 dood	 in	 die	
wêreld ingekom?

•	Wie	 was	 die	 “een	 mens”?	 Wat	 was	
die naam van sy vrou en wat het dit 
beteken? As jy vergeet het, raadpleeg 
Génesis 3:20.

•	Wat	was	die	gevolg	van	die	sonde	wat	
in die wêreld ingekom het? Van wie is 
dit waar? Sluit dit jou in?



SAMEVATTING

Adam en Eva se besluit om aan God ongehoorsaam te wees, het nie 
alleen húl lewens verander nie, maar het dwarsdeur die geskiedenis ’n 
uitwerking gehad op die lewe van elke mens wat nog ooit geleef het.

God het dit van die begin af duidelik gestel: Ongehoorsaamheid 
het die dood tot gevolg. Op grond van Adam en Eva se sonde sal almal 
van ons eendag liggaamlik sterf. Stof sal tot stof terugkeer.

Soos ons in Prediker 3:1-2 gelees het, het elkeen van ons ’n afspraak 
met die dood en ons sal daardie afspraak nakom, ongeag hoe besig ons 
is, hoe ongerieflik dit op daardie oomblik is en hoeveel dinge ongedaan 
bly. Wanneer God besluit om sy asem terug te neem, sal geen laaste-
oomblik uitkoop-aanbod oorweeg word nie. Ons het nie die opsie om 
vir langer tyd te beding nie. God stel die tyd en datum volgens sý plan 
vas.

Ons het ook in Hebreërs 9:27 gesien dat die oordeel na die dood 
kom (raadpleeg ook 2 Timótheüs 4:1). Voor watter soort oordeel sal 
ons te staan kom? Is daar ’n ontsnappingsroete? Het hierdie genadige, 
liefdevolle God, wat voorsiening gemaak het vir die bedekking van 
Adam en Eva se naaktheid, vir ons ook ’n pad vorentoe voorsien?

Het ons enige hoop om na die dood weer te leef? Ons sal aanstaande 
week leer wat God sê.
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