
 
 

 

 

 

 

 

 

VERJAAGD UIT DE TUIN 

 

God had alle dieren gemaakt. Een van de dieren was heel slim maar niet lief. Dat was de slang. De 

slang vroeg aan Eva: “Is het waar de God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin 

mogen eten?” 

Eva antwoordde: “Nee, slang, dat heeft God niet gezegd. We mogen de vruchten van alle bomen eten, 

behalve die van de boom in het midden van de tuin. Dat is de boom van goed en kwaad. God heeft 

gezegd dat we dood gaan als we van die boom eten. We mogen hem zelfs niet aanraken. of aanraken”. 

‘Welnee’, zei de slang: “Jullie gaan dan helemaal niet dood. Jullie weten dan hetzelfde als God weet ”. 

Eva keek naar de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit. Ze dacht ook bij zichzelf; het lijkt me wel fijn 

om alles te weten. Ze plukte een vrucht en nam een hap. Ze gaf ook wat aan Adam. Hij pakte het aan en 

at ervan. Ze keken en wat zagen ze? Ze waren bloot! Gauw bonden de bladeren van de vijgenboom om 

hun middel, als een soort rokje. 

Toen hoorden Adam en Eva een geluid in de tuin. Het leek wel onweer. Oh jee. Ze verstopten zich 

gauw voor God. Maar God riep Adam: Waar ben jij? Adam zei: Ik hoorde de donder en ik werd bang 

omdat ik bloot ben. God zei: Hoe weet je dat je bloot bent? Heb je soms van de boom gegeten? Adam 

zei: “Eva heeft het mij gegeven en toen heb ik een hapje genomen”. Toen vroeg God aan Eva; Hoe heb 

je dat nou kunnen doen?” Eva zei: Dat is de schuld van de slang. Die zei dat het wel kon en toen heb ik 

het gedaan”. 

God werd heel boos op de slang en zei; Jij zal altijd op je buik moeten kruipen en kronkelen. God werd 

ook heel boos op de vrouw en de man en hij mopperde heel erg op hen. Daarna maakte God kleren van 

dierenvellen voor Adam en Eva en trok hun die aan. 

God zei; Nu moeten jullie de tuin uit. Ik ga er voor zorgen dat jullie nooit meer in de tuin kunnen 

komen. Ik zet een bewaker voor de ingang. En Adam en Eva gingen op weg naar een andere plaats om 

te wonen. 

 

 


