
 
 

 
 
 
 

 

 

VERJAAGD UIT HET PARADIJS  
 

Van alle dieren, die God had gemaakt, was er geen zo sluw als de slang. Hij zei tegen de vrouw: `Jullie 

mogen niet van alle bomen eten, hè.’ 

‘Wij mogen eten wat we willen,’ antwoordde ze, ‘alleen van die boom in het midden niet. Als we 

daarvan eten, zullen we niet meer voor altijd leven.’ 

 

‘Wat een onzin’, zei de slang. ‘Dat is helemaal niet waar. Hij wil niet dat jullie er van eten omdat hij 

niet wil dat jullie de kennis van goed en kwaad krijgen. God weet dat jullie daarna alles anders zullen 

zien. Dan zien jullie het net zo als God en dat wil hij niet.’ 

De vrouw keek nieuwsgierig naar de boom. Ineens zagen de vruchten van die boom er wel heel lekker 

uit. Lekkerder dan alle andere vruchten. 

 

‘Kom, eet er dan van. Waarom zou je het niet doen?’, zei de slang. 

Ze plukte een vrucht en nam een hapje. Daarna gaf ze Adam de vrucht. Hij nam ook een hapje. Ineens 

schaamden ze zichzelf dat ze bloot waren. Snel maakten ze van een paar vijgenbladeren een schortje. 

En toen ze die middag de stem van God hoorden, schrokken ze en verstopten ze zich snel tussen de 

bomen. 

 

‘Waar zijn jullie?’, vroeg God. Adam antwoordde: ‘We hoorden dat u eraan kwam en toen werden we 

bang, omdat we bloot zijn. Daarom hebben we ons verstopt.’ 

‘Hoe weet je dat jullie bloot zijn?’, vroeg God. ‘Wie heeft jullie dat verteld? Of hebben jullie soms van 

de boom gegeten die ik verboden had?’ 

 

‘Ik kan er niks aan doen. Zij heeft mij de vrucht gegeven.’, zei Adam. En de vrouw zei: ‘Het is niet mijn 

schuld. De slang zei dat ik best van die boom kon eten.’ 

 

‘Ellendig beest,  zei God tegen de slang, ‘vervloekt zal je zijn. Je zult je leven lang over de grond moeten 

kruipen.  En tegen Adam zei God: “Hier in de tuin kon je zomaar alles eten maar voortaan moet je hard 

werken om te kunnen eten”.  Daarna maakte God kleren van dierenvellen voor hen. 

En God zei: “Nu kunnen jullie hier niet langer meer blijven. En jullie zullen een keer doodgaan”.  

 

Ineens wist Adam een mooie naam voor zijn vrouw. ‘Jij heet Eva,’ zei hij, “dat betekent  Moeder van 

alle levenden.’ ‘Eva?’, vroeg Eva verbaasd. ‘Ja,’ zei Adam, ‘want er zal nieuw leven uit jou geboren 

worden.’ 

Eva sloeg haar arm om Adam heen en samen vertrokken ze op weg naar nieuwe avonturen.  

 

Verhaal deels gebaseerd op ‘In de tuin’ uit: Nico ter Linden, Het land onder de regenboog. Verhalen 

uit het Oude Testament. Amsterdam: Balans, 2006. 

 


