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LES EEN

Hoe het die Bose in die Wêreld Ingekom? 

Die volgende, in die Bylae: 
Waarnemingswerkblaaie van Génesis 1-3 
Génesis 1-11 Oorsigwerkblad 
Kaart

As God goed is en as Hý die wêreld geskape het, hoe het die Bose dan in 
dieselfde wêreld ingekom? Dít is’n geldige vraag wat deur die mens gestel 
word, en wat in God se Woord nie onbeantwoord bly nie.

Dit is hier waar ons met die studie van Génesis hoofstuk 3-11 sal begin.

Voordat ons in Génesis 3 begin delf, wil ons seker maak dat jy hierdie kritieke hoofstuk 
in sy konteks — teen die agtergrond van die eerste twee hoofstukke van Génesis — 
bestudeer.  Aangesien sommige van julle nuut is by Génesis, terwyl ander hoofstuk 1 en 
2 deeglik bestudeer het in Deel 1, sal jy hieronder twee stelle instruksies vir vandag se 
les vind. Die eerste stel, Nuwe Studente, is bedoel vir diegene wat nie Deel 1 bestudeer 
het nie. Die tweede stel is ’n wonderlike stuk hersiening vir studente wat Deel 1 voltooi 
het — Studente wat hul Studie Voortsit.  Vind dus jou kategorie en spring aan die werk!

NUWE STUDENTE

1. Jy benodig die Waarnemingswerkblaaie van Génesis 1-2, wat in die  Bylae te 
vinde is. Ons noem hulle Waarnemingswerkblaaie omdat hulle die teks van 
Génesis 1-11 bevat. Dit is in dubbelspasiëring gedruk, met breë kantlyne, om as 
werkblad gebruik te word wanneer jy die teks waarneem.

 Terwyl jy laasgenoemde doen, word jy aangemoedig om woorde en frases op 
kenmerkende maniere, deur die gebruik van kleure en/of simbole, te merk. Dit 

Hierdie 
Les  

Sluit In   
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OORSKRIF

Precept Ministries SA
Posbus 539
Howard Place, 7450, Suid-Afrika

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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is ’n vaardigheid wat jou help om te identifiseer en te onthou wat jy gelees het. 
Onthou egter dat hierdie net voorstelle is. Jy is vry om die teks na goeddunke te 
merk.

 Die Bybel leer ons dat geestelike waarheid geestelik onderskei word.  Wanneer jy 
nou gaan begin, vra die Outeur vir sy hulp in die bestudering van sy Woord.

2. Lees Génesis 1 en

a. merk elke verwysing na God in ’n spesifieke kleur en/of simbool, wat jy 
uitsluitlik vir Hom gebruik. Jy sal in die New Inductive Study Bible of in Kay 
Arthur se boek,  The New How To Study Your Bible voorbeelde vind van hoe om 
dit te doen.

b. onderstreep die sleutelfrase en dit was aand en dit was môre, die _____________ 
dag wat telkens herhaal word, en omkring elke keer die die woord dag in 
groen.

3. Wat kan ons uit die teks leer deur die 5 W’s en H-vrae (wie, wat, wanneer, waar, 
waarom en hoe) te vra?

a. Wie is die hoofkarakter in Génesis 1? Watter rol speel Hy?

 

b. Wie word ook in hierdie hoofstuk genoem — is daar enigiemand anders?

c. Waaroor handel Génesis 1? Antwoord in so min woorde as moontlik. Om die 
waarheid te sê, sal een woord hier oorgenoeg wees.

d. Op watter tydstip in die geskiedenis begin die hoofstuk?

e. Wanneer, volgens die teks, vind al hierdie dinge plaas, of anders gestel, watter 
tydperk word deur die hoofstuk oorspan?

 

f. Hoe het die skepping tot stand gekom?

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3



© 2014 Precept Ministries International                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

3

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

4. Lees nou Génesis 2 en

a. merk die verwysings na God, die man, die vrou; elkeen op ’n kenmerkende 
manier of  kleur. Wanneer jy ’n simbool of kleur vir ’n betrokke onderwerp 
gekies het, moet jy tot aan die einde van Génesis 5 daarmee volhou.

b. merk verwysings na tyd — ’n groen sirkel is vinnig en maklik om te onthou.

c. merk die twee bome in hierdie hoofstuk, elkeen op ’n kenmerkende manier.

5. Probeer nou weer ’n keer antwoorde op die 5 W’s en H-vrae vind.

a. Wie is die hoofkarakters in hierdie hoofstuk en wat leer jy omtrent elkeen? 
Gee net die basiese feite.

b. Wat is die hoofgebeurtenis of –gebeurtenisse in Génesis 2?

c. Noem die twee bome wat name het. Het God beperkings op enige van die 
twee bome geplaas? Indien wel, wat was dit?

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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d. Waar vind die gebeure in Génesis 2:8-25 plaas? (Daar is ’n kaart in die Bylae.)

6. Som nou die hoofgebeure of temas van Génesis 1 en 2 op en skryf dit op die 
Génesis 1-11 Oorsigwerkblad in die Bylae neer. Die Oorsigwerkblad is ’n 
waardevolle hulpmiddel wanneer ’n mens die Bybel boek vir boek bestudeer. 
Daar is, om die waarheid te sê, ’n Oorsigwerkblad vir elkeen van die ses en sestig 
Bybelboeke in die New Inductive Study Bible (NISB)! As jy ’n NISB  het, skryf dié 
inligting ook daarin. Sommige mense bring ook hul merke in hierdie Bybel aan 
sodat hulle dit as ’n permanente rekord het. 

STUDENTE WAT HUL STUDIE VOORTSIT

Vandag sou ons graag wou sien wat jy van Génesis 1 en 2 kan onthou. Moet asseblief 
nie jou aantekeninge raadpleeg nie! Geniet dit net om te sien wat jy uit jou 
studie van Génesis Deel 1 vasgelê het. As jy die “vasvra” voltooi het, blaai na die 
Waarnemingswerkblaaie van Génesis Deel 1 en maak seker van dít wat jy nié onthou 
het nie.

Geestelike waarheid word geestelik onderskei. Dít is iets om te onthou wanneer jy met 
gebed begin.

1. Uit jou studie van hoofstuk 1:

a. Wie is die persone wat in hoofstuk 1 genoem word?

b. Wat is geskape op

Dag Een?

Dag Twee?

Dag Drie?

V
op

VOORSKRIF
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Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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Dag Vier?

Dag Vyf?

Dag Ses?

c. Indien iemand wat hoegenaamd niks van die Bybel weet nie, jou sou vra: 
“Waaroor handel Génesis 1?”, hoe sou jy hom antwoord? (Jy verskaf in 
werklikheid die tema van Génesis 1.)

d. Wat het jy uit Génesis 1 omtrent God geleer?

2. Uit jou studie van Génesis 2:

a. Wie word in Génesis 2 genoem?

b. Wat het jy uit Génesis 2 omtrent God geleer?

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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c. Waar het Génesis 2:8-25 plaasgevind? (Kan jy enige van die name of plekke 
wat genoem word, onthou?)

d. Wat onthou jy van die man en die vrou in hierdie hoofstuk?

e. Aan watter twee bome is daar in hierdie hoofstuk name gegee, en wat word 
omtrent hulle vertel?

f. Indien iemand wat totaal onbekend is met die Bybel jou sou vra: “Waaroor 
handel Génesis 2?” hoe sou jy hom antwoord?

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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g. Hoe sou jy die tema van Génesis 2 opsom? Vul die temas van hoofstuk 1 en 2 
in op die Génesis 1-11 Oorsigwerkblad in die Bylae.

Noudat jy jouself van die konteks vergewis het, is jy gereed vir Génesis 3. Let asseblief 
daarop dat ons twee dae vir hierdie opdrag toegelaat het. Indien dit dus nodig is, gee 
jouself ’n ruskansie — maar moenie ophou dink oor wat jy waargeneem het nie — laat 
dit oor en oor in jou kop maal en oordink dit deeglik. 

1. Laat ons nou Génesis 3 waarneem. Merk die volgende woorde/frases op ’n 
manier wat hulle van mekaar sal onderskei. Maak seker dat jy ook die betrokke 
sinonieme en/of voornaamwoorde op dieselfde onderskeidende manier merk.

a. God *

b. Adam

c. Eva

d. die boom van kennis van goed en kwaad

e. die boom van die lewe

f. die slang *

g. sterwe *

h. vervloek *

* Raadpleeg ’n New Inductive Study Bible vir voorstelle oor hoe om hierdie 
woorde te merk.

2. Werk nou deur Génesis 2-3. Kyk aandagtig na elke plek waar jy die boom van 
kennis van goed en kwaad gemerk het. Lys hieronder of in die regterhandse kantlyn 
van die Waarnemingswerkblad alles wat jy omtrent die boom van kennis van goed 
en kwaad leer.

Dag
Twee 

en
Dag 
Drie

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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3. Bestudeer elke verwysing na dood en sterwe. Wanneer die dood in Génesis 2-3 ter 
sprake is,

a. onder watter omstandighede word dit die eerste keer genoem?

b. wanneer kom dit voor?

c. waarom kom dit voor?

d. hoe doen dit sigself voor? Verstrek die hoofstuk enige leidrade? Wenk: Let 
noukeurig op die verhoudings vóór en ná die eet van die vrug van die boom 
van kennis van goed en kwaad!

4. In Génesis 3:8-13, waar God Adam en Eva tot verantwoording roep,

a. wat is Adam se reaksie?

b. hoe reageer Eva?

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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5. Adam en Eva het geëet van die vrug van die boom wat God hulle verbied het. 
Wat was die gevolg daarvan? Ter wille van duidelikheid mag dit help om die tabel 
hieronder te voltooi.

6. As jy die gebeure aan iemand anders moes beskryf, hoe sou jy verduidelik wat 
Adam en Eva gedoen het?

7. Die woord vervloek word twee keer in  Génesis 3 gebruik. Wie/wat word spesifiek 
vervloek?

8. Slaan die volgende Skrifgedeeltes na en skryf hulle uit sodat jy dit byderhand het 
om vraag a. en b. te beantwoord.

Romeine 5:12

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3

Aan Adam en Eva Gesamentlik Aan Eva Aan Adam



© 2014 Precept Ministries International                                                                                                                                      10

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

1 Korinthiërs 15:20-22

a. Hoe het sonde, volgens hierdie verse, in die wêreld ingekom? Wat was die 
gevolge daarvan?

b. Hoe word die waarheid van bogenoemde duidelik uit Génesis 2-3? Gee ’n 
weldeurdagte antwoord en onderskryf alles wat jy sê met Skrifverwysings uit 
Génesis 2-3.

9. Skryf die hoofgebeure of tema van Génesis 3 op die Génesis 1-11 Oorsigwerkblad 
in die Bylae.

10. Student van God se Woord, oordink nou wat jy waargeneem en sélf ontdek het. 
Dink daaraan hoe sonde alles vir Adam en Eva verander het. Het die verbreking 
van God se gebod al ooit dinge in jou lewe verander? Hoe het dit gebeur? Het 
dit net vir jou persoonlik geraak of ander mense ook? Wat het jy daaruit geleer?

Ons laat vir jou ’n ruimte waarin jy jou gedagtes, of dinge wat jy graag wil 
onthou, kan aanteken.

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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Dag
Vier 

en 
Dag 
Vyf

Gedurende die afgelope twee dae het ons jou met behulp van Waarnemingswerkblaaie deur die 
proses van waarneming van die teks begelei. Indien jy ’n nuweling is by Voorskrifstudies, kan jy 
meer oor die voltooiing van ’n Waarnemingswerkblad  in “Focusing in on the Details” in The 
New How To Study Your Bible lees.

1. Lees Génesis 3 en neem noukeurig waar wat jy leer deur die verwysings na die 
slang te merk. Kyk watter antwoorde jy kan ontdek deur die ondersoekende vrae 
wie? wat? wanneer? waar? waarom? en hoe? te vra. Kategoriseer jou antwoorde 
en skryf hulle neer.

 Skryf jou waarnemings op die tabel Profiel van die Slang wat in Génesis 3 sy 
Verskyning Maak aan die einde van hierdie les. Op hierdie stadium van jou studie 
sal jy nog nie genoeg inligting hê om onder elke opskrif van die tabel iets in 
te vul nie. Dít sal later volg wanneer jy dieselfde tabel gebruik om bykomende 
inligting uit ander dele van die Bybel by te voeg.

2. Aangesien die Bybel ’n progressiewe openbaring is, waardeur ons begrip voorskrif 
op voorskrif gebou word, en aangesien die beste interpreteerder van die Bybel 
die Bybel self is, gaan ons vervolgens die Woord ondersoek om te sien wat ons 
oor hierdie listige dier van die veld kan leer. Aan die einde van hierdie les sal jy 
Waarnemingswerkblaaie van ’n paar “slang-aanhalings” uit die Skrif vind, wat 
gebruik moet word om deel a. en b., wat hierop volg, gebruik te word.

a. Lees Openbaring 20:1-10 aan die einde van hierdie les. Merk elke verwysing 
na die slang, insluitende sinonieme en voornaamwoorde, soos wat jy in Génesis 
3 gedoen het.

 Skryf nou wat jy omtrent die slang geleer het op die tabel Profiel van die Slang 
wat in Génesis 3 Sy Verskyning Maak aan die einde van hierdie les. Wanneer 
jy die inligting in die kolom skryf waar dit die beste pas, moet jy ook die boek, 
hoofstuk en verse waaruit jy dit aanhaal, neerskryf.

b. Lees Openbaring 12:1-17, wat ook in die “slang-aanhalings” gevind kan 
word. Indien hierdie gedeelte vir jou nuut is, moenie toelaat dat jou studies 
tot stilstand kom terwyl jy probeer om al hierdie karakters te ontrafel nie. 
Ons verwag maar net dat jy weereens elke verwysing na die slang, insluitende 
sinonieme en voornaamwoorde, sal merk.

 Skryf jou waarnemings op die tabel, Profiel van die Slang wat in Génesis 3 sy 
Verskyning Maak, net soos jy met Openbaring 20 gedoen het.

3. Het jy vandag enigiets omtrent die slang raakgesien wat jy nie vantevore opgelet 

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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het nie?

a. Wat was dit?

b. Hoe kan hierdie inligting jóú persoonlik help?

c. Watter vrae het as gevolg van jou studie vandag na vore gekom?

4. Ons sit nou ons studie voort deur gedeeltes uit die boek Job te bestudeer. Lees Job 1:6-12; 
2:1-7 en 38:1-7. Let op na die term die seuns van God en die verband daarvan met Satan. Lys 
op jou tabel alles wat jy uit hierdie gedeeltes omtrent Satan leer.

5. Alhoewel daar talle kruisverwysings is wat ons met betrekking tot die ou slang, die duiwel of 
Satan kan bestudeer, het ons vir jou net ’n paar uitgekies om na te slaan. Lees die konteks van 
elke verwysing en skryf dan jou waarnemings op die tabel waarmee jy tans besig is. Maak seker 
dat jy ook die Skrifaanhalings aanteken om jou te herinner aan waar jy die feite gekry het. 

a. Johannes 8:44 en 2 Timótheüs 2:26

b. Matthéüs 25:41

6. Daniël 10:1-11:1 maak dit duidelik dat aardse heersers deur engele ondersteun en versterk 
word. Baie mense glo dat Eségiël 28:11-19 na Satan as die koning van Tirus verwys, die 
onsienlike mag agter die leier (prins) van Tirus wat in Eségiël 28:1-10 genoem word.

 Indien dit so is, gee dit ons insig in die oorsprong en status van Satan voordat hy die vyand 
van God, en ook die vyand van die mens, geword het. Lees Eségiël 28:11-19 noukeurig deur 

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

2  “Geliefde” is ’n Bybelse term wat deur baie Nuwe Testamentiese skrywers gebruik word — Johannes, Paulus, Petrus 
en Judas — om hul ontvangers aan te spreek. Hoe belangrik is dit nie dat ons vandag sal besef dat dit is hoe God ons 
beskou nie! Daarom gebruik ons hierdie term, sonder apologie, wetende dat dit God se bedoeling was in die neerpen 
van sy Woord. Dit is ’n baie belangrike beskrywing wat gebruik is om beide mans en vroue aan te spreek. In die lig van 
ons hedendaagse kultuur is dit meer aan die manne as aan vroue gerig! Waardeer dit!

Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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(dit is aan die einde van die les by die “slang-aanhalings” gedruk) en vra weereens die 5 W's en 
H-vrae. Skryf jou insigte op die tabel.

7. Oordink nou alles wat jy oor die ou slang, die duiwel, waargeneem het. Wat het jy geleer, 
geliefde van God?2 

8. Terwyl ons begin om vandeesweek se werk af te rond, het ons ’n vraag om jou tot nadenke te 
stem: Op watter tydstip dink jy het die val van Satan plaasgevind?

9. Het jy enigiets in Génesis 3 raakgesien wat jy op jou lewe kan toepas? Indien wel, skryf dit 
neer.

Jy het ’n besige week gehad, geliefde, maar ons vertrou dat jy baie geleer het. Ons het die versoeker bestudeer 
en waardevolle insigte in sy listige weë verkry. Aanstaande week sal ons versoeking grondiger bestudeer. Sjoe! Jy 
gaan waardevolle insigte verkry wat jou kan help om alles wat oor jou pad kom, maar wat teen God se Woord 
is, te weerstaan.

Baie dankie dat jy jouself dissiplineer sodat jy jou God kan leer ken. Dít wat jy doen, demonsteer hoeveel waarde 
jy daaraan heg om Hom te ken en te dien.
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Génesis Deel 2
 Les 1, Hoofstuk 1-3
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Génesis Deel 2
 Profiel van die Slang wat in Génesis 3 sy Verskyning Maak
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Génesis Deel 2
 Slang-aanhalings

Slang-aanhalings

openBaring 20:1-10

1 en ek het ’n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 

’n groot ketting in sy hand.

2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het 

hom gebind duisend jaar lank,

3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy 

die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet 

hy dan ’n kort tydjie ontbind word.

4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel 

gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus 

en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die 

merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef 

en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is 

die eerste opstanding.

6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede 

dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal 

saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind 

word;

8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die 

Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die 

sand van die see.

9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en 

die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle 

verslind.

10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar 

die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle 

ewigheid.
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openBaring 12:1-17

1 en ’n groot teken het in die hemel verskyn: ’n vrou wat met die son bekleed was, 

en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ’n kroon van twaalf sterre;

2 en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood.

3 En ’n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ’n groot vuurrooi draak 

met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;

4 en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die 

aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te 

baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.

5 En sy het ’n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ’n ystersepter sou regeer; en 

haar kind is weggeruk na God en sy troon.

6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ’n plek het wat deur God gereed 

gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae 

lank.

7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen 

die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;

8 en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.

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.

10 Toe hoor ek ’n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die 

koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want 

die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, 

dag en nag.

11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle 

getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van 

die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, 

omdat hy weet dat hy min tyd het.

13 En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat 
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die seuntjie gebaar het;

14 maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die 

woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 

’n tyd en tye en ’n halwe tyd.

15 En die slang het uit sy bek water soos ’n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar 

te laat wegvoer deur die rivier.

16 En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en 

die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.

17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer 

teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van 

Jesus Christus hou.

esegiëL 28:11-19

11 Verder het die woord van die here tot my gekom en gesê:

12 Mensekind, hef ’n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek 

die Here here: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in 

skoonheid.

13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: 

karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en 

van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape 

is, is hulle berei.

14 Jy was ’n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ’n 

heilige berg; ’n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.

15 Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid 

in jou gevind is.

16 Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, 

en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en 

Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!

17 Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe 

weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die 
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aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

18 Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, 

het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ’n vuur uit jou binneste laat 

uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë 

van almal wat jou gesien het.

19 Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ’n verskrikking geword 

en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.
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