
 
 

 
 
 
 

 

 

ADAM EN EVA  

 

God had de hemel en de aarde gemaakt met vogels, vissen en allerlei dieren, maar er was niemand om 

voor de aarde te zorgen. Toen boetseerde God de mens uit stof van de aarde.  Maar die mens leefde  

nog niet. God blies levensadem in zijn neus, en kijk, de mens begon te  leven. God maakte een paradijs, 

een prachtige tuin, in het oosten, in Eden. God zette daar de mooiste bomen neer, waar de mens 

heerlijk van kon eten. In het midden zette God de boom met de kennis van goed en kwaad. God bracht 

de mens daarheen.  

 

‘Jij moet goed voor de tuin zorgen,’ zei God. ‘Je mag er doen wat je wilt en eten van alle vruchten. Maar 

van die boom moet je afblijven. Je mag niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Als je 

daarvan eet, kun je niet meer voor altijd blijven leven.’  

 

God dacht; Het is niet goed als de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken. Hij bracht alle 

dieren bij de mens. De mens mocht alle dieren een naam geven. Zoals de mens ze zou noemen, zo 

zouden ze heten. De mens keek zijn ogen uit. Er fladderde een vlinder voorbij, maar daar had hij nog 

geen woord voor, want de vlinder had nog geen naam. Hij zag bomen en wolken, een krekel en een 

paddenstoel, maar dat kon hij allemaal nog niet zeggen.  De mens begon en gaf alles wat hij zag een 

naam. Dat is een ‘vlinder’ zei hij. Dat is een ‘boom’ en dat is een ‘wolk’. Dat is een ‘krekel’ en dat is een 

‘vis’. Maar de mens vond geen maatje. Hij had nog geen ander die bij de mens paste.  

 

Toen liet God de mens in een diepe slaap vallen en nam een rib uit de mens. God vormde uit die rib 

een vrouw en God bracht de vrouw bij de mens. Toen de mens wakker werd, wist hij niet wat hij zag. 

Daar stond een mens als hij, maar toch anders. Mooi anders. Hij straalde van geluk en stamelde: ‘Jij 

bent… ik weet niet hoe ik het zeggen moet…jij bent een deel van mijzelf! Wij horen bij elkaar. Ik vind 

jou de mooiste van de wereld!’ Ze waren allebei bloot en ze schaamden zich niet.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 


