Genesis 3 in het Nieuwe Testament
De teksten in het NT waar wordt aangeknoopt bij woorden uit Genesis 3 (Naardense bijbel)
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Gen. 3,1-7
Maar de slang is naakter geweest
dan alle wildleven van het veld,
dat de ENE, God, heeft gemaakt;
hij zegt tot de vrouw:
is het echt zo dat God heeft gezegd
‘gij zult niet eten
van al dat geboomte in de hof!’?
Dan zegt de vrouw tot de slang:
van de vrucht van het geboomte in de hof
mogen wij eten!maar van de vrucht van de boom
midden in de hof
heeft God gezegd:
van die zult ge niet eten
en hem niet aanraken,anders zult ge sterven!
Dan zegt de slang tot de vrouw:
sterven?- niet sterven zult ge!nee, God onderkent
dat
op de dag dat ge van hem eet
uw ogen zullen opengaan;
worden zult ge als goden,
onderkennend goed en kwaad!
Dan ziet de vrouw
dat de boom goed is om van te eten,
en dat hij een lust is voor de ogen
en begeerlijk, de boom,
om verstand te krijgen;
dan neemt zij van zijn vrucht en eet;
ze geeft ook aan haar man met haar,
en hij eet.
Dan gaan de ogen van hen tweeën open
en onderkennen ze
dat ze ongekleed zijn, zij;
ze naaien loof van een vijg aaneen
en maken zich gordels.
Gen. 3,1
Maar de slang is naakter geweest
dan alle wildleven van het veld,
dat de ENE, God, heeft gemaakt;
hij zegt tot de vrouw:
is het echt zo dat God heeft gezegd
‘gij zult niet eten
van al dat geboomte in de hof!’?
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Mat. 4,3
De beproever komt op hem toe en zegt tot
[hem:
als je een zoon van God bent,
zeg dan dat deze stenen
broden worden!

Mat. 10,16
zie, ík zend u uit
als schapen te midden van wolven;
wordt dus slim als de slangen
en simpel als de duiven!Openb. 12,9
Néérgeworpen werd de grote draak,
de aloude slang,
die genaamd wordt ‘uiteenwerper’ en
[‘satan’,
die de hele bewoonde wereld verleidt,
néérgeworpen werd hij ter aarde,
néérgeworpen werden zijn engelen met
[hem.
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Gen. 3,3
maar van de vrucht van de boom
midden in de hof
heeft God gezegd:
van die zult ge niet eten
en hem niet aanraken,anders zult ge sterven!
Gen. 3,5
nee, God onderkent
dat
op de dag dat ge van hem eet
uw ogen zullen opengaan;
worden zult ge als goden,
onderkennend goed en kwaad!
Gen. 3,6
Dan ziet de vrouw
dat de boom goed is om van te eten,
en dat hij een lust is voor de ogen
en begeerlijk, de boom,
om verstand te krijgen;
dan neemt zij van zijn vrucht en eet;
ze geeft ook aan haar man met haar,
en hij eet.
Gen. 3,13
Dan zegt de ENE, God, tot de vrouw:
waarom heb je dát gedaan?de vrouw zegt:
de slang heeft mij verleid en ik at!
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Openb. 2,7
wie een oor heeft,
hore wat de Geest tot de vergaderingen
[zegt;
aan de overwinnaar:
ik zal hem te eten geven
van de boom des levens,
die staat in het paradijs van God.
Hebr. 5,14
maar van de volgroeiden is het vast
[voedsel,
want zij hebben de zinnen
door het gebruik geoefend voor
het onderscheid van het goede en het
[kwade.
1 Tim. 2,14
En Adam werd niet misleid,
maar de vrouw is misleid;
en eenmaal misleid is zij
tot haar misstap gekomen.

Rom. 7,1
Of zijt ge er onkundig van,
broeders,
want ik spreek tot kenners
van een wet,
dat de wet heer is over de mens
gedurende de tijd dat hij leeft?
2 Kor. 11,3
Maar ik vrees dat
op een of andere manier,
zoals de slang met zijn listig werk
Eva heeft verleid,
uw gedachten zullen worden bedorven,
los van de eenvoud
en de ongereptheid tegenover Christus.
1 Tim. 2,14
En Adam werd niet misleid,
maar de vrouw is misleid;
en eenmaal misleid is zij
tot haar misstap gekomen.
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Gen. 3,14-16
Dan zegt de ENE, God, tot de slang:
omdat je dat gedaan hebt,
vervloekt jij, anders dan alle gedierte
en alle wildleven van het veld
zul je op je buik voortgaan
en stof zul je eten,
al de dagen van je leven!en vijandschap zal ik zetten
tussen jou en de vrouw,
tussen jouw zaad en haar nazaat;
hij zal jou voor het hoofd stoten,
jíj zult hem bijten in de hiel.
••
Tot de vrouw heeft hij gezegd:
in veelvoud vermeerder ik je pijniging
en je zwangerschap,
in pijn zul je zonen baren;
op je man richt zich je hartstocht
en hij zal je overheersen!
••
Gen. 3,15
en vijandschap zal ik zetten
tussen jou en de vrouw,
tussen jouw zaad en haar nazaat;
hij zal jou voor het hoofd stoten,
jíj zult hem bijten in de hiel.
••
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Gen. 3,16
Tot de vrouw heeft hij gezegd:
in veelvoud vermeerder ik je pijniging
en je zwangerschap,
in pijn zul je zonen baren;
op je man richt zich je hartstocht
en hij zal je overheersen!
••

3

34

12

Openb. 12,9
Néérgeworpen werd de grote draak,
de aloude slang,
die genaamd wordt ‘uiteenwerper’ en
[‘satan’,
die de hele bewoonde wereld verleidt,
néérgeworpen werd hij ter aarde,
néérgeworpen werden zijn engelen met
[hem.

Luk. 10,19
zie, ik heb u het gezag gegeven
om te ‘treden op slangen en schorpioenen’
[Ps. 91,13],
en over heel de kracht van de vijand,
en niets, niets zal u onrecht aandoen!
Openb. 12,17
En de draak werd razend op de vrouw
en ging heen om oorlog te voeren
met de overigen van haar zaad,
die de geboden van God bewaren
en het getuigenis van Jezus hebben.
1 Kor. 11,3
Maar wel wil ik dat ge weet
dat de Gezalfde het hoofd is van elke man,
de man het hoofd van de vrouw
en God het hoofd van de Gezalfde.
1 Kor. 14,34
nee, zij moeten zich onderschikken,
zoals ook de Wet zegt.
1 Tim. 2,12
onderricht geven sta ik een vrouw niet toe,
noch meesteren over een man,
maar wel: er zijn in stilte.
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Gen. 3,17
Tot –rode– Adam heeft hij gezegd:
omdat je hebt gehoord
naar de stem van je vrouw
en at van de boom,
waarover ik je had geboden en gezegd:
‘eet van hem níet!’
is nu de –rode– grond
om jouwentwil vervloekt;
in pijn zul je van haar eten
al de dagen van je leven;
Gen. 3,17-18
Tot –rode– Adam heeft hij gezegd:
omdat je hebt gehoord
naar de stem van je vrouw
en at van de boom,
waarover ik je had geboden en gezegd:
‘eet van hem níet!’
is nu de –rode– grond
om jouwentwil vervloekt;
in pijn zul je van haar eten
al de dagen van je leven;
doornen en distels
zal ze voor je laten ontspruiten,en eten zul je het gewas van het veld!Gen. 3,17-19
Tot –rode– Adam heeft hij gezegd:
omdat je hebt gehoord
naar de stem van je vrouw
en at van de boom,
waarover ik je had geboden en gezegd:
‘eet van hem níet!’
is nu de –rode– grond
om jouwentwil vervloekt;
in pijn zul je van haar eten
al de dagen van je leven;
doornen en distels
zal ze voor je laten ontspruiten,en eten zul je het gewas van het veld!met het zweet in je neusgaten
zul je (je) brood eten,
totdat je terugkeert tot de –rode– grond,
want uit haar ben je genomen;
ja, stof ben jij
en tot stof keer je terug!
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1 Kor. 15,21
Want daar door een mens de dood is,
is ook door een mens
de opstanding van doden.

Hebr. 6,8
Maar brengt zij doornen en
distels voort, dan is zij onbruikbaar
en een vervloeking nabij
die eindigt in een verbranding.

Rom. 8,20-21
Want de schepping is
onderworpen aan
vergeefsheid,
niet omdat ze dat wil,
maar door hem die haar onderwerpt;
in hope,
omdat ook de schepping zelf
zal worden vrijgemaakt
van de knechtschap van het bederf
tot de vrijheid die ligt in de heerlijkheid
van de kinderen van God.
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Gen. 3,19
met het zweet in je neusgaten
zul je (je) brood eten,
totdat je terugkeert tot de –rode– grond,
want uit haar ben je genomen;
ja, stof ben jij
en tot stof keer je terug!
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Gen. 3,22.24
Dan zegt de Ene, God:
ziehier, de –rode– mens is geworden
als een van ons
en heeft kennis van goed en kwaad;
welnu, laat hij niet zijn hand uitzenden:
nemen zal hij ook van de boom des levens
en eten zodat hij leeft voor eeuwig!
(…)
hij verdrijft de –rode– mens,en doet ten oosten
van de hof van Eden wonen
de cheroeviem
en het flakkeren van het wentelende
[zwaard,
ter bewaking van
de weg naar de boom des levens.
••
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Rom. 5,12
Daarom, zoals door één mens
de zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde de dood,
zo is ook tot alle mensen
de dood door-gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.
Hebr. 9,27
En voorzover het de mensen beschikt is
eenmaal te sterven, met daarna een
[oordeel,
Openb. 2,7
wie een oor heeft,
hore wat de Geest tot de vergaderingen
[zegt;
aan de overwinnaar:
ik zal hem te eten geven
van de boom des levens,
die staat in het paradijs van God.

