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11. Gud sørget for klær til Adam og Eva, 
og Han sendte dem ut av hagen.  
Kain og Abel ble født. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Gud sørget for klær til Adam og Eva. (1. Mos 3:7, 21) 

3. Gud sendte Adam og Eva ut av hagen, bort fra Livets tre. (1. Mos 3:22-23) 

4. Gud satte kjeruber og et flammende sverd ”øst for hagen” for å holde Adam og Eva borte fra 
Livets tre. (1. Mos 3:24) 

5. Gud er den som gir liv. (1. Mos 4:1; Salme 100:3; Apg 17:25) 

6. Kain og Abel var begge født utenfor hagen. (1. Mos 4:2; Rom 5:12) 

7. Konklusjon 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Når Gud vet alt, hvorfor ropte Han da på Adam og Eva og stilte dem spørsmål? 

Han gav dem en mulighet til å innrømme sin synd. 

 Hvorfor er alle mennesker ansvarlige for Gud for det de har gjort? 

Fordi Han har gitt alle liv, og alle tilhører Ham. 

 Hva lovte Gud å sende? 

En Forløser. 

 Hva sa Gud at Forløseren skulle gjøre? 

Vinne over Satan. 

 Hvordan viste Gud Adam og Eva at Han er barmhjertig og nådig? 

Barmhjertig – fordi Han ikke sendte dem rett til Ildsjøen. 

Nådig – fordi Han lovte å sende en Forløser som skulle frelse dem fra den åndelige død. 

 Hva ser vi rundt oss i dag som er en direkte følge av Adam og Evas synd? 
 

Lærer: La deltakerne svare. Understrek at all nød og elendighet, slit og strev er følger 
av syndefallet. Alle mennesker er underlagt døden på grunn av Adams synd. 

 Vi går videre. 

Gud er en rettferdig dommer. 
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Han kan ikke tolerere synd og heller ikke overse den. Han ville ikke være Gud om Han senket 
sin hellige standard. 

Etter at Adam og Eva syndet, hadde de ingen mulighet til å ”reparere” seg selv, selv om de 
prøvde. Men Gud viste dem hva Han krevde for at forholdet til Ham skulle bli gjenopprettet. 

2. Gud sørget for klær til Adam og Eva. 

 Etter at Adam og Eva hadde vært ulydige imot Gud, ble de klar over at de var nakne. 

 Les 1. Mos 3:7. 

De følte seg skamfulle og laget klær av løv for å dekke seg. 

 Klærne Adam og Eva hadde laget, holdt ikke mål for Gud. 

 Les 1. Mos 3:21. 

 Hvorfor godtok ikke Gud klærne de hadde laget? 

Fordi de ikke kunne gjøre seg selv akseptable for Gud. 

Gud godtok ikke klærne Adam og Eva hadde laget for å skjule seg. På den måten viste Han 
dem at de ikke på noen måte kunne gjøre seg selv akseptable for Ham. 

 Gud godtar bare det som er gjort på Hans måte. 

Gjennom historien har folk prøvd mange måter for å bli godtatt av Gud. 

 Nevn noen av disse måtene. 

Gjøre religiøse aktiviteter 

Følge bestemte regler 

Prøve å bli god 

Noen tror at religiøse aktiviteter – gå til kirke, bli døpt eller konfirmert, gi til de fattige – kan 
gjøre dem gode nok for Gud. Andre mener de er bedre enn andre og dermed gode nok for 
Gud. 

Samme hvor snille, religiøse eller selvoppofrende vi er, kan vi ikke gjøre oss selv gode nok for Gud. 

Lærer: Vis Illustrasjon 11. 
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 Dyr måtte dø for at Adam og Eva skulle bli kledd. 

Første gangen et dyr døde, var det Gud som slaktet det for å sørge for klær til Adam og Eva. 
Da Gud slaktet dyrene, viste Han at Adams og Evas synd hadde ført død inn i verden. 

 Hvorfor var dette første gang de så død? 

Før de syndet var det ikke død i verden. 

 Døden kom inn i verden på grunn av Adams synd. 

Gud satte Adam inn som autoritet over jorden og alt som var på den. Da Adam syndet, ble alt 
levende underlagt døden. 

 Bare Gud kunne sørge for riktige klær for Adam og Eva. 

Gud ba ikke Adam og Eva om å slakte dyr for å lage klær til seg selv. Det var Han som sørget 
for klær de kunne skjule seg med. 

o Gud slaktet dyrene. 
o Gud lot dyrene blø. 
o Gud tok skinnet av dyrene. 
o Gud laget klær til Adam og Eva. 

 Hva tror du Gud viste dem? 

Lærer: La deltakerne svare og gå videre i leksjonen 

Gud understrekte at Han alene kan gjøre syndere akseptable for Ham. 

 Gud sørget for klær til Adam og Eva selv om de hadde syndet imot Ham. 

 Hva fortjente Adam og Eva? 

At Gud dømte synden de hadde gjort. 

 Hva viste Gud dem ved å gi dem klær? 

Sin miskunn og nåde. 

Lærer: Vis Illustrasjon 13. 

 

 

 Gud kledde Adam og Eva i skinn. 
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 Les 1. Mos 3:21 om igjen. 

Gud hadde slaktet dyr. Han hadde laget klær, og Han kledde Adam og Eva i klærne. 

Gud gav ikke klærne til Adam og Eva og ba dem ta dem på. Han kledde dem i klærne de 
kunne skjule seg i. 

Lærer: At Gud kledde Adam og Eva i skinn, er et bilde som viser sannheten i 
forløsningen vi leser om i Jes 61:10: ”For han har kledd meg i frelsens drakt, i 
rettferdighets kappe har han svøpt meg.” Senere i dette kurset vil vi bruke dette 
forbildet på at vi blir kledd i Kristi rettferdighetsdrakt. En drakt som bare kan bli 
mottatt ved tro. 

3. Gud sendte Adam og Eva ut av hagen, bort fra Livets tre. 

 Les 1. Mos 3:22-23. 

Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd sa dette da de snakket sammen om Adam og 
Eva. 

 Før Adam og Eva hadde syndet imot Gud, visste de bare om hva som var godt. 

De visste ingenting om Satan og hans forførende veier. 

 Satan hadde lurt Eva til å tro at det ville være bra for henne og Adam å ete av frukten. 

 Hva oppdaget de? 

At det ikke fantes bare godt, men også ondt. 

 Gud hadde alltid visst hva som var godt og hva som var ondt. 

Adam og Eva skulle stole på Gud, at Han fortalte dem hva som var godt og ondt, og ikke 
prøve å finne ut dette selv. 

 Fordi Adam og Eva hadde vært ulydige imot Gud, ville Han ikke at de skulle ete av Livets tre. 

Det var to viktige tre midt i hagen. Før Adam og Eva hadde syndet, hadde de lov til å ete av 
frukten av det ene, men ikke av det andre treet. Gud ville at de skulle ete av Livets tre, så de 
kunne fortsette å leve og aldri dø. Dette var Guds plan for menneskene. 

Ting forandret seg dramatisk etter at de hadde syndet imot Gud. 

 Hvorfor ville ikke Gud la dem ete av Livets tre lenger? 

Fordi de hadde syndet imot Gud og var skilt fra Ham. De måtte dø fysisk. 

Gud sendte dem ut av hagen for å holde dem borte fra Livets tre, så de ikke skulle ete og leve 
evig. 

 Gud hater synd og straffer dem som gjør opprør imot Ham. 

Da Satan syndet, kastet Gud ham ut av Himmelen. Og etter at Adam og Eva hadde syndet, 
sendte Gud dem ut av hagen. 
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 Hvorfor diskuterte ikke Gud dette med noen? 

Fordi Han er den høyeste. 

Han alene bestemte hva som skulle gjøres med Adam og Eva, for at de ikke skulle ete av 
Livets tre. 

4. Gud satte kjeruber og et flammende sverd ”øst for hagen” for å holde 

Adam og Eva borte fra Livets tre. 

 Les 1. Mos 3:24. 

 Gud sendte Adam og Eva ut av Edens hage. 

Så satte Gud gode engler, som blir kaldt kjeruber, og flammende sverd som svingte i alle 
retninger, øst for Edens hage. Dette var for å hindre Adam og Eva i å gå tilbake til hagen og 
Livets tre. 

 Adam og Eva kunne på ingen måte komme seg tilbake til Livets tre. 

Lærer: Dette legger grunnlaget for å undervise at det er ingen mulighet for 
menneskene å komme tilbake til Gud ved egen hjelp. De er på vei mot evig straff. 

5. Gud er den som gir liv. 

 Les 1. Mos 4:1. 

 Eva visste at Gud er den eneste som gir liv. 

Det var Gud som formet Adam av jord og blåste livet inn i ham. Det var Gud som dannet Eva 
av Adams ribbein og gav henne liv. I dette verset ser vi at Eva erkjenner at livet til deres 
nyfødte sønn, Kain, er gitt av Gud. 

 Alle mennesker har fått liv av Gud. 

Salme 100:3 sier: ”Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv…” 

Apg 17:25 sier: ”… det er han som gir alle liv og ånde og alle ting.” 

6. Kain og Abel var begge født utenfor hagen. 

 Les 1. Mos 4:2. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Kain og Abel.” 

 Kain og Abel ble født som syndere. 

Fordi Adam var en synder, ble synden nedarvet til Kain og Abel. 

 Kain og Abel ble født utenfor hagen, borte fra Livets tre. 
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 Hvorfor ble ikke Kain og Abel født i Edens hage? 

Fordi foreldrene var blitt utestengt fra hagen på grunn av sin synd. 

 Kain og Abel delte skjebne med foreldrene sine. 

 Hvorfor tror du at eskimoer ser ut som, tenker, snakker og handler som en eskimo? 

Fordi han er født eskimo. Foreldrene er eskimoer. 

 Kain og Abel ble født inn under Satans herredømme, fordi foreldrene var der på grunn av sin 
synd. 

 Kain og Abel var ikke født i Guds fullkomne bilde. 

De kunne ikke kjenne Gud og elske Ham, slik Gud hadde tenkt det. 

Selv om de hadde fått liv av Gud, var de fremmede for Ham fra fødselen av. De var født 
under Satans kontroll. Derfor var de Guds fiender. 

 Vi er alle født syndere fordi vi er etterkommere av Adam. 

 Les Rom 5:12. 

Lærer: Vis Illustrasjon 15. 

 

 
På mange måter er vi et produkt av våre foreldre, og de av sine foreldre osv, helt tilbake til 
Adam. Vi har arvet egenskapen til å synde. 

Lærer: I leksjonene 6 og 9 brukte du den avbrekte greina som illustrasjon på at Adam 
og Eva var skilt fra Gud – sin livskilde. Bruk den samme greina til å vise at alle 
mennesker er skilt fra Gud. 

 Hvorfor døde greina da den ble brutt av treet? 

Fordi den var kuttet av fra livskilden. 

 Hvorfor er de små kvistene på greina også døde? 

Fordi de henger sammen med greina. 

 Hvordan er dette et forbilde på menneskeslekten? 

Alle mennesker er født skilt fra Gud på grunn av Adams synd. 

 Satan har tatt plassen som vår åndelige far. 
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Lærer: Vis Illustrasjon 16. 

 

 

Vers for læreren: Jon 8:44; Ef 2:1-2; 1. Joh 3:8, 10 

7. Konklusjon 

Rundt om i verden har menneskene forskjellige historier om begynnelsen – hvor de kom fra 
og sine første forfedre. Dette er Satans løgner. Bibelen forteller den sanne historien. 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 

 

 


