
Wanneer laas het jy wegkruipertjie gespeel? 

Genesis 3: 1-24 

Inleiding 

1. 

Goeie more almal. 

Wie van julle hou daarvan om wegkruipertjie te speel? 

Ek dink meeste van julle hou daarvan om wegkruipertjie te speel.  Ek weet dat 

Hannah en Wim mal daaroor is.  Ek dink ons speel wegkruipertjie ten minste eenkeer 

per week. 

Kan een van julle my miskien vertel hoe wegkruipertjie werk?  Wat is die reëls van die 

spelletjie? 

Julle is heeltemal reg.  Een persoon tel, oë toe, terwyl die ander maats wegkruip.  

Nadat die een wat moet soek klaar getel het moet hy of sy die wat wegkruip gaan 

soek.  Gewoonlik is die eerste persoon wat gekry word dan aan.  Dit is dan die maatjie 

se beurt om die ander kinders te soek. 

Ek self was nooit baie goed in die spelletjie nie.  Weet julle hoekom?  Ek het nooit 

goeie wegkruipplekke gehad nie.  Ek was altyd eerste gevind en daarom moes ek 

altyd soek.  Dis miskien hoekom ek nie baie van wegkruipertjie gehou het nie. 

Kyk ŉ bietjie na hierdie video.  Dit gaan oor ŉ seuntjie wat seker die beste in 

wegkruipertjie is.  Ek kan ŉ ding of twee by hom leer hoe om wegkruipertjie ordentlik 

te speel. 

 

Videogreep 

 

2. 



Het julle geweet daar mense in die Bybel lees wat ook wegkruipertjie gespeel het? 

Ken julle die name Adam en Eva?  Het julle geweet dat hulle van God weggekruip het 

en God hulle gesoek het? 

Ons lees van die gebeure in Genesis 3: 1-24.  Kom ons lees van hoe die twee mense 

van God wegkruip en hoe God hulle soek en uiteindelik vind. 

 

Skriflesing 

Genesis 3: 1-24 

 

Prediking: 

3. 

Ons speel gewoonlik wegkruipertjie omdat dit ŉ lekker spelletjie is. 

Hoekom kruip Adam en Eva vir God weg?  Is dit ŉ spelletjie vir hulle? 

• God het vir Adam en Eva die perfekte plek gegee om in te woon.   

• Dit was die Tuin van Eden genoem.   

• In die tuin het hulle alles gehad om van gelukkig te wees.   

• Hier het God vir die mense besoek en met hulle gepraat.   

• Dit was ŉ paradys. 

Terwyl Adam en Eva in die Tuin van Eden gewoon het moes hulle egter een reël 

gehoorsaam.  Hulle kon van al die bome van die tuin se vrugte eet behalwe een.  

Hull mag nie van die boom van Kennis se vrugte eet nie. 

Het Adam en Eva die een opdrag wat God vir hulle gegee het gehoorsaam? 

Nee.  Hulle was ongehoorsaam teenoor God.  Hulle het van die vrugte geëet van die 

boom wat in die middel van die tuin geplant was.  Hulle het die een reël verbreek wat 

God vir hulle gegee het. 

Wat gebeur nadat hulle van die vrugte geëet het? 

• Hulle besef hulle is kaal. 



• Hulle werk vyeblare aanmekaar vas vir klere. 

• Toe hulle God hoor wandel in die tuin het hulle banggeword. 

• Hulle besluit toe om van die Here weg te kruip. 

Hoekom dink julle het hulle van God weggekruip? 

• Dalk was hulle bang vir God? 

• Dalk het hulle gedink dat God hulle gaan straf? 

• Dalk het hulle gedink dat God hulle nie meer lief gaan hê nie? 

Wat so ongelooflik is van die verhaal is hoe God optree nadat Adam en Eva die een 

reël verbreek het. 

• Hy soek na hulle. God roep na hulle. 

• Nadat God helle vind praat hy met hulle – hy vra hulle uit oor wat gebeur het. 

• Hy verduidelik die gevolge van hulle optrede aan Adam en Eva. 

• God verlig ook sy straf.  Onthou, God het gesê dat hulle sal sterf indien hulle 

van die vrug eet.  Tog verander God van plan.   

• Heel aan die einde sien ons dat God vir hulle klere gee. 

4. 

Persoonlik leer ek baie van God se hart vir die mens in die wyse hoe Hy optree 

teenoor Adam en Eva. 

• God is bekommerd oor Adam en Eva, Hy bemoei Homself met hulle lot – 

daarom soek God na hulle.  Netso is God betrokke in ons lewe, en ons glo dat 

God ons ook in Jesus gesoek, en gevind het. God vind ons altyd – selfs 

wanneer ons van hom probeer wegkruip.  Ons kruip dalk nie fisies vir God weg 

nie, maar ons kruip vir God weg agter verskonings soos:  “Dit is nie my skuld 

nie” of “al die ander maatjies doen dit ook.” 

• Netsoos God met Adam en Eva praat, so praat God ook met elkeen van ons.  

Deur die Bybel, deur die Sondagskool, deur die predikant.  Mamma en 

Pappa praat met ons oor die geloof – maar dit is eintlik die Here wat met sy 

Gees met ons praat. 



• Ja, daar is ook gevolge van ons slegte optrede.  Maar God se genade en liefde 

weeg in die teks vir my baie swaarder.  God bly steeds lief vir Adam en Eva 

ten spyte van hulle sonde.  Hy sorg vir hulle deurdat Hy vir hulle klere gee. 

So kan ons ook seker wees van God se liefde (ons het immers Jesus ontvang 

as bewys van God se liefde en genade) ten spyte van ons sonde. Hy sorg ook 

vir ons.  Ons het ouers wat vir ons lief is, ŉ huis om in te bly en kos om te eet. 

• Omdat God ons Vader is en Hy ongelooflik lief is vir elkeen van julle, hoef ons 

nooit weer van hom weg te kruip nie of vir Hom bang te wees nie.  Nee, 

plaas van om van ons Vader weg te kruip wanneer ons verkeerd doen behoort 

ons eerder by Hom gaan skuil.   

5. 

Vriende, ek het nou met die kinders gepraat.  Ek wil egter hê dat die grootmense nou 

moet antwoord. 

Wanneer laas het jy wegkruipertjie gespeel? 

Ek wil so ver gaan om te sê dat ons elke dag wegkruipertjie speel. 

Ons kruip vir mekaar weg en ons kruip weg vir God?  

Wanneer ons oorweldig word deur skuldgevoelens is ons geneig om van mekaar 

en ons Vader weg te kruip. 

Hoe kruip ons weg? 

• Ons kruip agter verskonings weg. 

• Ons blameer ander vir ons optrede. 

• Ons blameer gebeure en die verlede – dit het my optrede gemotiveer. 

• Ons sê dat almal dit doen en daarom kan ek dit ook maar doen. 

• Ons kruip weg agter valse bravade. 

• Ons elkeen maak gebruik van maskers sodat ander en God nie ons werklik kan 

sien nie. 

Ek hoop dat elkeen van ons sien dat dit nie nodig is om van God weg te kruip nie.  

Hy soek elkeen van ons, Hy vind ons ten spyte van ons verskonings en maskers.  HY 

vind ons deur die Gees en die Woord nie om te straf nie, maar om te vergewe en 



vrede vir ons te skenk.  Hy is immers ŉ liefdevolle God – Jesus leer ons dit.  Nee, 

vriende laat ons eerder by God skuil in ons skuld in ons sonde.  Daar, in God se 

teenwoordigheid, kry ons ŉ tweede kans. 

En laastens.  Laat ons eerder so optree dat mense dit nie nodig vind om van ons weg 

te kruip nie.  Laat ons eerder ŉ  skuilplek vir mense wees.  Hulle moet juis veilig by 

ons voel met hulle sonde en selfs hulle skande.  Mag ons hulle nie oordeel nie, maar 

eerder iets van God se genade en liefde vir hulle ten toon stel. 

Amen 


