
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAAGD UIT HET PAR ADIJS 

 

Adam was de eerste mens, en Eva de eerste vrouw. God had speciaal voor hen een mooie tuin 

aangelegd met prachtige planten en bloeiende bloemen en exotische bomen.   

 

Middenin de tuin stonden twee bijzondere bomen. Als je van de ene boom eet, blijf je altijd leven. En 

als je van de andere boom eet, weet je wat goed en kwaad is. Adam en Eva mogen van God van alle 

bomen in de tuin eten, behalve van de boom die leert wat goed is en wat kwaad is. God had hen gezegd: 

‘Als je van die boom eet, kun je niet voor altijd blijven leven’.  

 

Er was ook een slimme slang in de tuin. Op een dag zei de slang tegen Eva: ‘God heeft zeker gezegd dat 

je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ ‘Nee’, zei Eva. ‘We mogen de vruchten eten van alle 

bomen, behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we daarvan eten, kunnen we niet meer 

voor altijd blijven leven’. ‘Helemaal niet!’, zei de slang. ‘God wil niet dat jullie van die boom eten, 

omdat jullie dan net zo worden als God. Dan weet je ook wat goed en kwaad is’ Eva keek nog eens naar 

de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit. Ze werd ook wel nieuwsgierig.  

 

Misschien had de slang wel gelijk en was het een goed idee om ervan te eten en kennis te krijgen. Ze 

plukte een vrucht. ‘Één hapje dan.’ Ze nam een hap en gaf Adam ook een hapje. En toen veranderde 

alles. Ineens ontdekten ze dat ze bloot waren en bedekten zich snel met bladeren.  

 

Het begon te waaien in de tuin en het leek alsof ze God hoorden roepen. Ze werden bang en verstopten 

zich gauw. God vroeg: ‘Heb je soms gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten?’ ‘Ja maar’, zei 

Adam. ‘Eva gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten’. ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God 

aan Eva. ‘Het komt door de slang’, zei Eva. ‘Die zei dat het wel kon en toen heb ik van de vrucht 

gegeten’.  God werd heel boos op de slang en voor straf moest de slang voortaan op zijn buik door het 

stof kruipen.  

 

God maakte voor Adam en Eva kleren van dierenvellen en toen stuurde hij ze uit de tuin. Hij plaatste 

engelen en een zwaard voor de ingang. Ze konden niet meer terug. 

 


