ADAM EN EVA

De aarde is stil en verlaten; de grond grauw en droog. Er groeit geen sprietje gras, geen bloemen of
planten, geen struik en geen boom. De regen bestaat nog niet. Alles is stil. Zo moet het geweest zijn in
het begin.
Maar dan, uit het niets, komt er vochtige lucht uit de aarde omhoog. Flarden mist stijgen langzaam op.
De grond wordt er vochtig en zacht van. God pakt wat van de vochtige aarde. Hij knijpt zachtjes. Het
voelt als klei. God kneedt de aarde in zijn handen en vormt een figuur. Een lijf met twee armen en twee
handen, twee benen en twee voeten, een hoofd met een gezicht.
God geeft de figuur een naam en zegt: ‘Adam’. Dat betekent ‘mens’. Dan doet God nog iets: Hij blaast
adem in zijn neus. De adem vult Adam met leven. Adam is een mens geworden.
In het oosten, daar waar het licht wordt in de ochtend, maakt God een tuin. Hij plant er prachtige
bomen met heerlijke vruchten. Grote bladeren geven verkoeling en schaduw. Felgekleurde bloemen
verspreiden hun geur door de lucht. Helder water borrelt uit een bron omhoog. Het water stroomt in
vier richtingen en vormt vier rivieren die het hele gebied doorkruisen. In het midden van de tuin staan
twee bijzondere bomen.
De eerste is de levensboom, de boom van het eeuwige leven. De tweede is de boom van kennis van
goed en kwaad. God noemt de tuin ‘Eden’, daar waar het ‘rijk en vruchtbaar is’. Hij brengt Adam naar
de tuin en zegt tegen hem: ‘Deze tuin is voor jou. Ik vertrouw hem aan je zorgen toe. Je mag alles uit de
tuin eten, alleen van één boom niet. Als je de vruchten eet van de boom van kennis van goed en kwaad,
moet je sterven.'
Adam is alleen in de prachtige tuin. God denkt: ‘Het is niet goed, dat de mens alleen is. Hij heeft
iemand nodig die naast hem kan staan. Iemand zoals hij.’ God brengt alle dieren bij Adam. Adam mag
ze allemaal een naam geven: de wilde dieren en de tamme, de vogels en de vissen. Hij noemt ze: giraf,
gazelle, vlinder, slang, kikker, leeuw, arend, mus, forel en nog veel meer. Adam is blij met alle dieren
om hem heen. Maar geen van de dieren past echt bij hem. Dat ziet God ook.
Hij laat Adam in een diepe slaap vallen en neemt dan een rib uit zijn zij en bedekt die plek weer met
vlees. Uit die rib vormt God een vrouw. Ze lijkt precies op Adam, maar ze is ook anders. Als Adam weer
wakker wordt, springt hij een gat in de lucht. ‘Zij hoort bij mij!’

