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Det forfærdelige sker! Eva og Adam gør oprør mod den almægtige Gud! De vil være lige som ham! Slangen 

frister dem til at spise af det træ, Gud har forbudt dem. Han må derfor jage dem bort fra sit nærvær. Derfor 

kan vi i dag ikke se Gud! Derfor er der ondskab og lidelse til i verden! Men Gud har en redningsplan. Han 

sender Jesus. Jesu navn betyder: Gud frelser. Beretningen er ligefrem - præget af facts. 

1. Adam og Eva i perfekt harmoni med Gud. De er skabt i Guds billede. De skal regere over Edens have 

med alle dens dyr og ressourcer. De er sammen med Gud ansigt til ansigt. De kan gøre det gode. De 

kan vælge at være ulydige. Den risiko løber Gud. For han vil, at de elsker ham frivilligt. De må ikke 

spise af træet til kundskab om godt og ondt (2:17). Sådan vælger Gud at teste deres hengivenhed. 

Alt andet er tilladt. De lever i en prøvetid. 

2. Faldet. Vi ved ikke, hvorfor slangen er i haven. Den er snedig. Satan, Guds modstander, frister og 

lyver. Han taler via slangen til Eva og stiller spørgsmålstegn ved Guds ord: "Har Gud virkelig sagt?" 

Senere lyver slangen: "Vist skal I ikke dø!" Slangen lokker dem til at spise med ordene: "I bliver som 

Gud og kan kende godt og ondt."De kan blive selvstændige og uafhængige. De kan gøre, hvad de vil. 

Begge spiser frugten og deres øje åbnes. Det onde kommer ind i mennesket og forgifter 

personligheden. 

3. De umiddelbare konsekvenser. Synd er oprør mod Gud. Han er hellig. Han er vred og må straffe! 

Eva skulle have befalet slangen at tie stille. Kvindens straf: hun får lov til at føde børn, men under 

smerte. Hun drages til sin mand, han hersker over hende. Med mulighed for magtmisbrug. Adam 

forholdt sig passiv over for slangen og Eva. Hans straf: jorden forbandes. At forsørge familien bliver 

til slid. Den største straf er at blive smidt ud af Edens have - bort fra samværet med Gud. 

4. De fortsatte konsekvenser. Fra og med Adam og Eva trænger synden og døden frem til alle 

mennesker (Rom 5:12). Vi vil klare os uden Gud! Men vi er syndens fanger. Ondskaben bestemmer i 

stort omfang alle aspekter af mennesket og af tilværelsen! Naturen er forbandet, derfor er der 

katastrofer! Livet er drøjt! Vi er fortabte! 

5. Frelsen. Gud elsker sine mennesker - trods alt! Han rækker os en herlig frelse! Ånden og nåden er 

nu verdens stærkeste kraft! Jesus har vundet! 

Spørgsmål til overvejelse og diskussion 
Hvordan var Adams og Evas liv før faldet? 1 Mos 2 og 3 

Hvordan var deres forhold til Gud, hinanden, deres krop og sjæl, naturen? 

Hvad var Guds betingelse for at dette liv kunne fortsætte? 1 Mos 2:16-17 Kunne det liv være fortsat, eller 

var syndefaldet uundgåeligt? 

Hvad ville der ske, hvis de valgte ulydigheden? Overvej betydningen af ordet 'død': Åndelig død, fysisk død, 

evig død. 1 Mos 3:3, Efes 2:1-3 og 12b, Præd 1:2. 

Hvem var slangen? Se fx Joh Åbenbaring 12:9 (Djævelen, Satan) Esajas 14:14 (Strålende morgenstjerne, der 

faldt fra himlen) Matt 4:3 (Fristeren) 1 Peter 5:8 (Jeres modstander), Joh 8:44 (Løgnens fader).  



Hvad var hans argument?1. Mos 3: 4-6. Hvilke tricks bruger slangen? 

Hvorfor skjulte Adam og Eva sig? 1. Mos 3:8-13 

Beskriv straffen over beretningens tre aktører. 1. Mos 3: 14-19  

Hvordan blev menneskers forhold til Gud, hinanden, deres krop og sjæl, naturen efter faldet? Overvej fx 

Esajas 59:2, 1 Tim 6:16, 1 Peter 3:7, 1 Kor 15:53. 

Hvilket løfte får slangen af Gud umiddelbart efter katastrofen i haven? Overvej 1 Mos 3:15,Matt 1:21 og 23, 

Rom 16:20, 1 Joh 3:8, Kol 2:15, Matt 12:29, Åb 20:10. 

Adams fald fik vidtrækkende konsekvenser. Forklar Rom 5: 12 og 17. Overvej fx Salme 51:6-7, 1 Mos 6:5, 

Esajas 59:13 og 65:3a, Rom 8:7, Rom 8:20-22. 

Hvilken betydning har 1 Mos 3 i vores liv - gør det en forskel? Overvej fx 1 Mos 5:24a, Rom 12:1-2, Efes 2:10, 

Salme 139:23-24, Salme 90:10, Sefenias 3:16-17.  


