
 
 

 

BEGINZIN 

De hof van Eden is een prachtige tuin geworden. Het bruist er van leven en er heerst vrede. 

 

VERTELSCHETS  

De dieren en de planten, maar ook Adam en zijn vrouw hebben het naar hun zin. Er valt veel te 

ontdekken in de hof van Eden. Elke dag komen ze weer nieuwe dingen tegen. Alles wat geschapen is 

vertelt over de grootsheid en majesteit van de Heere God, de Maker. 

 

Op een dag loopt de vrouw in de hof van Eden. Ze kijkt naar de bomen en verwondert zich over de 

heerlijke vruchten en de prachtige bladeren die elke boom heeft. De ene boom lijkt nog mooier dan de 

ander.  

Iemand anders heeft dit ook door: de duivel. Hij besluit om een gesprek met de vrouw te beginnen. 

Daarom vermomt hij zich in de gedaante van een slang. Hij begint gelijk met een vraag: ‘Is het echt zo 

dat God gezegd heeft dat u niet mag eten van alle bomen in de hof?’  

‘Wij mogen de vrucht van de bomen eten’, antwoordt de vrouw, ‘maar van de vrucht van de boom die 

in het midden staat niet. Anders zullen we sterven.’  

‘Je zult echt niet sterven’, reageert de slang. ‘Als je van die boom eet, zul je als God zijn en het verschil 

tussen goed en kwaad kennen.’ 

De vrouw kijkt nog eens naar de boom. Er zitten zulke prachtige vruchten aan. Het lijkt wel of ze haar 

lokken om opgegeten te worden. Ze kijkt snel om zich heen, plukt een vrucht en neemt een hap. Ze 

geeft een vrucht aan Adam en ook hij eet ervan.  

Op dát moment verandert alles. Ze kijken elkaar aan en zien dat ze geen kleding aan hebben. Beiden 

rennen ze naar de struiken en de bomen. Adam vindt vijgenbladeren en daarmee bedekken ze hun 

lichaam. Maar ze schamen zich zo. Ze zoeken een verstopplek, zodat ze niet gevonden kunnen worden. 

Wat erg dat dit is gebeurd. Het was zo goed en nu is alles anders geworden. Wat hebben Adam en Eva 

de Heere veel verdriet gedaan. En wij? Als jij verkeerde dingen doet, doe je nog elke dag de Heere 

verdriet. De Bijbel noemt dat zonde en daar moeten we tegen vechten. Maar het allerergste is dat Adam 

en Eva – en ook wij - nu niet meer dicht bij God kunnen leven. Wat is de zonde erg! 

 

Dan horen ze de wind, het geluid dat God er aan komt. God roept: ‘Waar ben je, Adam?’ Adam 

antwoordt: ‘Ik hoorde dat u er aan kwam en toen werd ik bang, want ik heb geen kleren aan.’  

‘Wie heeft u dan verteld dat u naakt bent?’ vraagt God aan Adam. ‘Hebt u van die een boom gegeten, 

waarvan Ik heb gezegd dat het niet mocht?’  

‘Maar…’, zegt Adam, ‘de vrouw die U mij gegeven hebt, díe heeft mij de vrucht gegeven en ik heb ervan 

gegeten.’ 

Dan keert God zich om naar de vrouw: ‘Wat heb je gedaan?’ ‘De slang heeft mij bedrogen!’ antwoordt 

de vrouw. ‘En toen heb ik een vrucht geplukt en ervan gegeten.’ 

Ja, dat doen wij ook vaak… De schuld aan iemand anders geven. Probeer maar altijd eerlijk te zijn. God 

wil dat je het eerlijk vertelt als je verkeerd gedaan hebt. 

Dan keert God zich naar de slang toe en vervloekt de slang. ‘Je moet voortaan op je buik kruipen en 

stof eten. Ik zal vijandschap zetten tussen u, slang (duivel) en de vrouw.’ Tegen de vrouw zegt God dat 



 
 

het zwaar zal zijn om zwanger te zijn en dat er veel pijn zal zijn wanneer een vrouw een kindje krijgt. 

Tegen Adam zegt God dat hij hard zal moeten werken om eten op tafel te krijgen. 

 

Daarna geeft Adam zijn vrouw de naam Eva. Deze naam betekent: moeder van alle levenden. God 

maakt kleren voor Adam en Eva van dierenhuiden en stuurt Adam en Eva weg uit de hof van Eden. 

Voor de ingang van de hof worden twee engelen met een vlammend zwaard neergezet om de hof te 

beschermen en de boom des levens te bewaken.  

 

Wat is alles verdrietig geworden. Maar het wonder is dat God trouw blijft. Hij laat de mens niet in de 

steek. God belooft namelijk dat vele eeuwen later de Heere Jezus Christus zal worden geboren. Dat is 

de Zoon van God en God heeft besloten om Zijn eigen Zoon te geven.  

  

 

SLOTZIN 

Wie in de Zoon van God gelooft zal toch voor altijd blijven leven, belooft de Heere hier al.  Geloof jij al 

in Hem? Ben jij al teruggegaan naar God? Het is levensbelangrijk! 

 


