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KAPITEL 4
1 MOS 3,1-21 · PATRIARKER OG PROFETER KAP. 4

At gemme sig
for Gud

A

dam og Eva
kunne virkelig
lide Edens Have,
det hjem, som
Gud havde lavet til

dem. Hver dag fandt de ud af noget nyt.
En dag gik Eva alene, selvom Gud havde
sagt, de skulle blive sammen. Hun var meget
hurtigt henne ved det smukke træ midt i haven.
Hun vidste, at dette var det eneste træ, som hun ikke
måtte spise frugterne af.

Huskevers:
”Herren er god, hans
trofasthed varer til
evig tid“ (SL 100,5)

Pludselig hørte hun en stemme. ”Sagde Gud virkelig, at I ikke
måtte spise frugterne fra dette træ?“
Hvem var det? Eva kiggede op. Oppe i træet så hun en smuk
slange, som talte til hende! ”Vi må spise alle frugter i haven,“
svarede Eva, ”men ikke frugten fra dette træ. Ellers dør vi.“

Tema:
Gud elsker os hele
tiden, også når vi ikke
gør det rigtige.

”I kommer ikke til at dø,“ sagde slangen, som egentlig var
Satan. ”Gud prøver på at holde noget godt for sig selv, så I ikke
kan prøve det. Kom nu, prøv det. Det smager rigtig godt.“
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Eva kiggede på frugten. Den så dejlig
ud. Så besluttede hun sig for at tro på
slangen. Hun vidste godt, hun ikke måtte,
men hun tog et stykke frugt og spiste
det. Så tog hun et stykke til og skyndte
sig hen til Adam.
Adam lyttede til Evas historie om
slangen. Han bestemte sig også for at
gøre det, som Gud havde sagt, de ikke
måtte. Han skyndte sig at tage en bid af
frugten. Pludselig skammede de sig og ville
gerne gemme sig. Når de gjorde noget forkert,
havde de ikke mere det tøj, der var lavet af lys. De syede nogle figenblade sammen
og dækkede sig selv til. Senere på dagen kom Gud for at snakke med dem. Men da de
hørte Gud kalde, gemte de sig for ham.
”Adam,“ kaldte Gud. ”Hvor er du? Eva? Adam? Hvor er I?“ Til sidst svarede Adam.
”Jeg hørte, du kaldte, men jeg var bange, så jeg gemte mig.“ Gud vidste godt, hvad
der var sket. ”Har I spist af det træ, som jeg sagde I ikke måtte spise af?“ spurgte han.
Det var svært at indrømme, at de havde gjort noget, som Gud havde bedt dem om
ikke at gøre. Først skød Adam skylden på Eva, så skød Eva skylden på slangen.
Gud var meget ked af det. Han sagde til Adam og Eva, at de blev nødt til at forlade
haven, fordi de havde syndet. Men Gud elskede dem stadig. Han brugte dyreskind
til at lave tøj til dem. Han lovede dem, at han en dag ville sende sin egen søn, så han
kunne dø for at redde dem.
Gud elskede virkelig Adam og Eva. Han elsker også dig og mig. Selv når vi har gjort
noget forkert, elsker han os stadig. Han er altid klar til at tilgive os.
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

• Gå igennem historien i en park eller have, hvis
vejret er til det. Hjælp dit barn med at give figenbladet fra Bibelklubben/sabbatskolen til nogen og
fortælle ham/hende om Adam og Evas synd. Husk
på, at Gud stadig elskede Adam og Eva, efter de
havde gjordt noget forkert. Syng ”Jesus elsker alle
små“ sammen.

• Se på et ur, og snak
om, hvad vi gør
om morgenen,
middagen osv.
”Hvornår elsker Gud dig?“
Understreg, at
Gud altid elsker
os. Syng ”Jesus
elsker alle små“,
og tak ham for hans
kærlighed.

S Ø NDAG

• Læs historien sammen. Spørg: Hvordan tror
du Adam havde det, da Eva kom med frugten?
Hvordan havde Gud det, da Adam og Eva gemte
sig for ham?

T O R SDAG

• Hjælp dit barn med at tegne et billede af Eva, der
spiser af frugten. Forklar, at Gud bliver ked af det,
når vi er ulydige. Hjælp dit barn med at tegne et
hjerte rundt om tegningen. Mind det om, at Gud
stadig elsker os, når vi fejler. Tak ham for hans
uendelige kærlighed.

M ANDAG

• Vis dit barn, hvor bibelhistorien er i 1 Mos 3. Læs
vers 1-13 og 21-24.

TI RSD A G

F R E DAG

• Leg gemmeleg sammen.
Lad barnet lege Adam eller
Eva, hvor du er Gud, der
skal lede. Find barnet, og
tag det op i dine arme. Mind
det om, at Gud elsker os, selvom vi fejler.

• Læs 1 Mos 3. Hjælp din familie med at opføre
historien. Understreg, at Gud elsker os hele tiden
og altid.
• Syng“Jesus elsker alle små“. Tak Gud for hans kærlighed.
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