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Eva! 



Lezen: 

levend geloof 

!  Genesis 2:18 – 4:1,25 



4 lessen van het leven van Eva 

levend geloof 

!  Actieve rol in Gods schepping & koninkrijk 
!  Huwelijk is een gezamenlijke opdracht 
!  Pas op voor verleiding! 
!  Gods hand blijven zien in het leven 



Actieve rol in Gods schepping & koninkrijk 
 

levend geloof 

!  26 ¶  En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de 
vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, 
over heel de aarde en over al de kruipende dieren die 
over de aarde kruipen! 

!  27  En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het 
beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen. 

!  28  En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp 
haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht en over al de dieren die over de aarde 
kruipen! 



Huwelijk is een gezamenlijke opdracht 
 

levend geloof 

!  18 ¶  Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de 
mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als 
iemand tegenover hem. 

!  25  En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, 
maar zij schaamden zich niet. 



Pas op voor verleiding! 

levend geloof 

!  6 ¶  En de vrouw zag dat die boom goed was om 
ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, 
een boom die begerenswaardig was om er verstandig 
door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en 
zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij 
at ervan. 



Gods hand blijven zien in het leven 
 

levend geloof 

!  1 ¶  En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, 
en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb 
een man van de HEERE gekregen! 

!  25 ¶  En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn 
vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam 
Seth. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht 
gegeven in de plaats van Abel; Kaïn heeft hem 
immers gedood. 


