
 

Adam en Eva 
Mens van aarde en adem 

 

Toen God de aarde en de hemel maakt, was de grond nog helemaal kaal en droog. Er piepten geen 

groene grassprieten boen de aarde uit. Er groeide nog geen koren. Er stond nog geen brem in bloei 

en er waren nog geen bomen te zien. God had nog geen regen op aarde laten vallen. Ook waren er 

geen mensen om voor de platen en bomen te zorgen. Er was op de hele aarde niemand die een 

put kon graven om water uit de aarde omhoog te halen. Helemaal niemand. Er was alleen nog 

maar God. 

 



Toen boetseerde God de mens uit aard. Een mens gemaakt van stof en klei. God blies de aarde-

mens zijn eigen adem in de neus. Zo werd de mens levend. Een mens van aarde met adem: de 

geest van God. 

 

Daarna maakte God op een mooi plekje op aarde een prachtige tuin. Dat was de plek voor de 

mens die God gemaakt had. Goed liet uit de grond allerlei bomen opschieten, prachtig om te zien, 

met lekkere vruchten om te eten. Tussen die bomen stonden twee heel bijzondere bomen: de 

boom van het leven en de boom om te weten wat goed en wat kwaad is. Er stroomden vier 

rivieren door de tuin, zodat de bomen genoeg water kregen. 

 

God bracht de mens van aarde en adem naar de tuin. God zei: ‘In deze mooie tuin mag je wonen. 

Zorg er goed voor. Van alle bomen mag je eten, behalve van de boom om te weten wat goed en 

wat kwaad is.’ 

 

God zei tegen de mens: ‘Het is niet goed dat je alleen blijft. Ik maak iemand tegenover jou, die bij 

je hoort en die bij je past.’ 

 

Toen boetseerde God uit aarde alle dieren op het land en alle vogels in de lucht. God bracht ze bij 

de mens om te zien hoe die alle dieren zou noemen. De mens gaf namen aan alle dieren: ezel en 

mus en leeuw, kangoeroe, olifant en zeehond. Maar de mens vond niemand die bij hem paste. 

 

Daarom liet Goed de mens in een diepe slaap vallen. Terwijl de mens sliep, nam God de zijkant van 

de mens, de rib, en vormde zo uit de mens een vrouw. De mens werd wakker, sprong op en zei: 

‘Eindelijk iemand die niet is zoals ik.’ Zo waren er nu een man en een vrouw: Adam en Eva. Ze 

waren allebei bloot, maar ze schaamden zich er helemaal niet voor. 

 

Ergens in de tuin, in een boom, huisde een slang. Op een dag maakte Eva een wandeling in de tuin 

en keek naar de bomen. De slang zei tegen de vrouw: ‘Neem een hapje van de vrucht van deze 

boom!’. ‘Nee, hoor,’ zei Eva. ‘Als we van deze boom eten, loopt het niet goed af.’ 

‘Onzin,’ zei de slang. ‘Je zult alleen maar weten wat goed en wat kwaad is. En dan word je net zo 

wijs als God.’ 

 

Dat leek Eva wel wat. Ze plukte de vrucht en nam er een hap van. Ze gaf ook een hap aan Adam, 

die bij haar stond, en ook hij at van de vrucht. 

Toen gingen hun ogen open. Ze wisten ineens van alles, ook dingen die hun nooit eerder waren 

opgevallen. Ineens schaamden ze zich, omdat ze in hun blootje waren. Daarom maakte ze gauw 

een rok van vijgenbladeren.  

 

In de middag begon het te waaien en te onweren. Toen hoorden ze God aankomen, die net als 

anders een wandelingetje maakt door de tuin. Dan maakten ze altijd gewoon een praatje met God. 

Maar nu werden ze plotseling bang voor God. Ze verstopten zich achter een dikke boom. 

 



God riep de mens en vroeg: ‘Mens, waar ben je?’ Adam zei: ‘Hier ben ik. Ik ben bang en ik ben zo 

helemaal bloot. Daarom heb ik me verstopt.’ 

God zei: ‘Hoe weet je eigenlijk dat je bloot bent? Heb je soms gegeten van die ene boom?’ 

Adam zei: ‘Ja, dat heb ik gedaan. Eva heeft me een hap gegeven. ‘God vroeg Eva: ‘Waarom heb je 

dat gedaan?’ Ze zei: ‘De slang heeft me overgehaald.’ ‘Toen zei God: ‘Nu weten jullie wat goed en 

wat kwaad is. Nu kunnen jullie niet langer in deze tuin wonen. Jullie zijn één van Ons geworden. 

Het leven zal jullie veel pijn en moeite gaan kosten. Jullie zullen hard moeten werken om te eten te 

hebben voor de kinderen die jullie gaan krijgen. Ook zullen jullie niet altijd blijven leven. Alle 

mensen zullen een keer doodgaan.’ 

 

Zo gingen de mensen weg uit de mooie tuin. Maar God liet hen niet zomaar gaan. Zelf maakte hij 

kleren voor de man en de vrouw en kleedde ze aan. Zo waren ze toch een beetje beschermd in de 

wereld.     

 

Genesis 2-3    


