
De boom en de slang 
 

De vrouw heette Eva en de man Adam. God had een tuin voor ze gemaakt om in te wonen. Ze 

speelden met de dieren. Ze aten de vruchten die ze vonden. Ze hadden nog geen kleren, maar dat  

kon hun niet schelen.  

 

 

 

Toen Eva aan het bramen zoeken was voor het avondeten, hoorde ze opeens een stem: ‘Is dat 

echt zo, dat jullie nergens aan mogen komen?’ Eva zei: ‘Nee, hoezo?’ Ze keek om zich heen en zag 

opeens de slang. De stem van de slang ging verder: ‘Dan heb ik me zeker vergist. Ik dacht dat God 

gezegd had dat je geen vruchten van de bomen mag eten.’ 

 

‘We mogen alles eten,’ zei Eva en ze stopte een van de bramen in haar mond. ‘Dat wil zeggen: er is 

nog één grote, zware boom die daar alleen staat. God heeft gezegd: “Je hoeft niet ban te zijn voor 

zo’n oom. Je moet daar maar gewoon van afblijven. “Houd je maar aan mij,” dat heeft God gezegd.’ 

Ze haalde haar schouders op en ging verder met bramen zoeken. 

 

De slang grinnikte. ‘Natuurlijk,’ zei hij, ‘God wil niet hebben dat jullie net als Hij worden. Bovendien 

is het een mooie boom.’ Het was een beetje een griezelige, maar ook een heel bijzondere boom, 

dat vond Eva ook wel. 

 

Opeens liep ze naar de boom toe. Ze knielde voor de boom alsof ze hem dankbaar moest zijn, 

alsof die boom een god was. Ze plukte een van de vruchten.  

Eva at van de vrucht. Ze riep Adam. Adam kwam erbij. Ze gaf hem er ook een en Adam at ervan. 

Maar toen ze daarna weer naar de boom keken werden ze bang. Ze wisten niet hoe dat kwam. 

Ze kropen weg onder de laagste struik, waar het donker is. 

 

God wandelde door de tuin. Het was warm geweest overdag, maar ’s avonds was het lekker koel 

Adam en Eva kwamen Hem niet tegemoet. 

‘Adam,’ riep God, ‘waar ben je?’ 

Er kwam geen antwoord. 

Nog eens riep God: ‘Adam, waar ben je?’ 

Adam en Eva konden nu niet meer doen alsof God niet bestond. Ze kwamen tevoorschijn. Ze 

schaamden zich en keken recht voor zich uit. 

Adam zei: ‘Ik heb van die vrucht gegeten die Eva mij gaf.’ Hij wees Eva aan. 



En Eva zei: ‘De slang zei dat ik hem moest plukken.’ 

God riep: ‘Met die slang wil ik niets te maken hebben. Maar jullie, wat moet ik met jullie? Ik kan het 

jullie niet aandoen in de buurt van die boom te blijven. Als je zelf niet als God wil worden, dan wil 

je meer zijn dan de andere, gewone mensen. Dat lukt niet, 

 

 

 

ook niet met zo’n boom. Daar word je maar droevig van, of bang. Wees maar een mens, leef 

zonder zo’n boom. En ga hier weg.’ 

 

Zo gingen Adam en Eva uit de tuin de wereld in. Toen voelden ze alle twee een warme vacht om 

hun schouders. God gaf hun die voor als het koud was ’s nachts. 

En God zei tegen Adam en Eva: ‘Ik ga met jullie mee. Ik zal bij jullie blijven. Jullie kunnen niet 

zonder Mij en Ik wil niet zonder jullie.’ 

 

  


