
 
 

 

BEGINZIN (NA INTRODUCTIE 1) 

Jullie waren (zijn) allemaal heel nieuwsgierig naar wat er in de doos zit. Je mocht er niet 

aankomen. Nieuwsgierigheid kan leiden tot ongehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid kan 

heel grote, nare gevolgen hebben. Luister maar… 

 

BEGINZIN (NA INTRODUCTIE 2) 

Nu denk je vast: Dat kan niet! Dat is niet echt gebeurd! Denk je dat? Het is wel gebeurd. 

Lang geleden. Luister maar: Eva loopt door het paradijs. Ze kijkt om zich heen.  

 

VERTELSCHETS  

- Wat een mooie tuin heeft de Heere God gemaakt! Er bloeien prachtige bloemen en bomen. 
Er leven dieren. Er groeien vruchten die Adam en Eva mogen plukken en eten. Boven alles 
heerst er in de tuin rust en vrede. Opeens kijkt Eva op. Er wordt tegen haar gesproken… 
Wie roept haar? De stem die ze hoort, kent ze niet. Behalve de Heere en Adam heeft er 
nog nooit een ander tegen Eva gesproken. 

- Dan ziet Eva de slang. Hij is het die tegen haar spreekt! ‘Is het niet zo dat God heeft gezegd 
dat jullie van niet één boom in deze hof mogen eten?’ Eva staat stil. Ze luistert naar de 
slang. ‘Nee’, zegt Eva, ‘God heeft gezegd dat we van alle bomen mogen eten, alleen van 
de boom van kennis tussen goed en kwaad mogen wij niet eten.’  

- De duivel, die met Eva praat, verandert de woorden van de Heere: hij overdrijft het gebod 
van de Heere enorm. Hij vraagt of ze van alle bomen moeten afblijven. Zo maakt de duivel 
Eva (en ook jou!) aan het twijfelen. ‘Zie je hoe mooi deze boom is? Zie je die heerlijke 
vruchten? Weet je waarom je niet van deze boom mag eten?’ Eva kijkt naar de boom: wat 
is die boom mooi! En dan die vruchten! Glanzend, rijp, geurig… ‘Nou, je mag niet van deze 
boom eten omdat God weet  wat er dan gebeurt. Als je van deze boom eet, zul je zijn als 
God Zelf. Er zal heus niets gebeuren!’ Ga weg, Eva! Luister niet! Maar Eva begint te 
twijfelen aan God. Twijfel jij ook weleens aan de Heere? Twijfel jij ook weleens of de 
woorden van de Heere echt waar zijn? Worden als God?! Het verschil kennen tussen goed 
en kwaad?  

- Eva strekt haar hand uit en plukt een vrucht. Ze eet de vrucht op. Zie je wel! Het is waar 
wat de slang zei: Er is niets gebeurd… Direct plukt Eva nog een vrucht voor Adam. Hij 
moet ook proeven van de verboden vrucht. Verboden vruchten… ze smaken het lekkerst. 
Doe jij ook graag dingen die niet mogen? De Heere ziet alles. Daar moet je goed aan 
denken!  

- ‘Hier, moet je proeven!’ Zonder ook maar een vraag te stellen neemt Adam de vrucht aan 
en eet. En dan… Ineens is alles anders. Adam en Eva worden bang! Het liefst zouden ze 
zich verstoppen voor de Heere en voor elkaar. Waar is de plek die zelfs de Heere niet kan 
vinden? Die is er niet! Waar zou ik Uwe Geest ontvlien? Waar zou m’ o Heer Uw oog niet 
zien? (ps. 139: 14 ber.) Wat nu?! Adam en Eva zien van elkaar dat ze naakt zijn. Hoe 
kunnen ze zo de Heere ontmoeten als Hij komt? Want ja, dat voelen Adam en Eva nu: ze 
zijn ongehoorzaam geweest en de Heere zal zeker naar hen toe komen. Maar dan moeten 



 
 

ze zich eerst bedekken! Snel plukken Adam en Eva van een paar vijgenbomen bladeren 
en ze maken er schorten van. En dan verstoppen ze zich. Bang zijn ze. Zo bang! 

- Stil zitten ze daar samen achter een paar struiken. Bang kijken ze elkaar aan. Wat zal er 
nu gebeuren? En dan horen ze het geluid. Het geluid van de wind. Dat is de Heere Die in 
de hof wandelt. Hij zoekt hen, Adam en Eva. Wat een wonder! De Heere zoekt zondaren 
op! ‘Adam! Waar ben je?’ Bevend komt Adam tevoorschijn. ‘Ik hoorde Uw stem en toen 
werd ik bang want ik ben naakt en ik verstopte me.’ ‘Hoe weet je dat je naakt bent? Wie 
heeft je dat verteld? Heb je van de boom gegeten waarvan ik had gezegd dat je er niet van 
mocht eten?’ ‘Dat heeft de vrouw gedaan die U mij gegeven heeft. Zij heeft gegeten en 
heeft ook mij van die vrucht gegeven.’ Hoor je wat Adam doet? Hij geeft Eva, maar ook de 
Heere de schuld! Als de Heere Eva niet aan hem had gegeven, was het niet gebeurd… 

- ‘Wat heb je gedaan?’ vraagt de Heere aan Eva. ‘De slang heeft mij bedrogen en toen heb 
ik gegeten’, zegt Eva. 

- ‘Omdat je dit hebt gedaan, ben je vervloekt’, zegt de Heere tegen de slang. ‘Je zult op je 
buik kruipen en alle dagen stof eten. En Ik zal ook vijandschap teweeg brengen tussen u 
en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen 
en U zult Het de hiel vermorzelen.’ De Heere vervloekt de slang maar geeft aan Adam en 
Eva en aan alle mensen gelijk ook een belofte: uit Eva zal uiteindelijk de Verlosser geboren 
worden. De Verlosser zal aan de hiel vermorzeld worden. Dat betekent dat Hij zal lijden, 
ja, zelfs sterven. Maar de Verlosser zal overwinnen, want Hij zal de kop van de duivel 
vermorzelen. Hij zal de duivel verslaan! 

- Dan zegt de Heere tegen Eva dat zij kinderen zal krijgen en dat het krijgen en hebben van 
kinderen pijn met zich zal meebrengen. Ook tegen Adam spreekt de Heere. Adam zal hard 
moeten werken op het land. Het zal niet meer zo fijn zijn als eerst want de aarde zal 
doornen en distels voortbrengen. Adam zal moeten werken totdat hij sterft. 

- Dan maakt de Heere kleren van dierenhuiden voor Adam en Eva. Die mogen ze 
aantrekken. 

- Adam en Eva mogen niet in het paradijs blijven wonen. Ze worden uit de hof verbannen. 
De Heere zet cherubs neer om de toegang tot de hof te bewaken. Er is geen weg terug… 

 

SLOTZIN  

Echt geen weg terug? Jawel! De Heere heeft uit genade de Verlosser beloofd. Eva wordt 

zelfs de moeder van de Heere Jezus genoemd. Wat een groot wonder!  

De Verlosser is gekomen en zoekt ook naar jou. Wie met zijn zonde en schuld naar Hem 

vlucht, vindt de Weg, de Waarheid en het Leven. Tot in eeuwigheid! 


