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Vraag: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?

Genesis 1:26-27

Antwoord: Nee,
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Efesiërs 4:24

Genesis 3:13

want God het die mens so
geskep dat hy dit kon doen.

Maar die mens het homself
en sy hele nageslag as
gevolg van die aanhitsing
van die duiwel

2
1 Timoteus
2:13-14

Genesis 3:4-6.
3

Romeine 5:12

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons
beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die
visse van die see en die voëls van die hemel en die
vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op
die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy
beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape;
man en vrou het Hy hulle geskape.

Toe het God gesê: "Kom Ons maak die mens as ons
verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor
die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere,
die wilde diere en al die diere wat op die aarde
kruip." God het die mens geskep as sy
verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens
geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
lewe as nuwe mense wat as die beeld van God
en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God
geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en
geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
wees heilig.
Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy
Toe vra die Here God vir die vrou: "Wat het jy nou
nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my gedoen?" en sy sê: "Die slang het my mislei, en ek
bedrieg, en ek het geëet.
het geëet."
Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is
is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat
het in oortreding gekom.
haar laat verlei het en die gebod oortree het.
Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie
Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf
sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet,
nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag
julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees
as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos
deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die God wees deurdat julle alles kan ken." Toe besef die
boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was
vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en
vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om
mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan
verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het
en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.
ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet.
Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die
wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het
dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal
die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal
gesondig het
gesondig het.

en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof.

