
 
 

 

 

 

 

 

 

 
VERJAAGD UIT HET PAR ADIJS 

 

Van alle dieren die God had gemaakt was er geen zo listig als de slang. De slang zei: 'Heeft God jou 

verteld dat je van geen enkele boom in deze tuin mag eten?' Eva (haar naam betekent 'de leven 

gevende') zei: 'Wij mogen alle vruchten van alle bomen eten, alleen niet van die ene boom in het 

midden, we mogen die vruchten zelfs niet aanraken.' De slang zei: 'Er zal echt niets ergs gebeuren als je 

dit toch doet, sterker nog jij zult zo wijs als God worden als je van juist die vruchten eet.' 

 

Eva begon van gedachten te veranderen, de vruchten aan de boom zagen er erg aantrekkelijk uit en zo 

wijs worden als God, wie wil dat nou niet? Ze plukte een vrucht van de verboden boom en at ervan. Ze 

gaf ook een vrucht aan haar man Adam (zijn naam betekent 'mensheid'), ook hij nam een paar happen. 

Na het eten zagen ze geschrokken dat ze naakt waren, snel maakte ze kleding van vijgenbladeren. Toen 

de middagwind begon aan te wakkeren en er slecht weer op komst was voorvoelde Adam en Eva dat er 

spanning was tussen God en hen. Ze verstopten zich op een rustige plek.  God leek hen te vragen: 

'Waar zijn jullie?' Adam antwoordde: 'In het slechte weer zag ik uw woed en ik werd bang, omdat ik me 

naakt voel, ik heb me verstopt.' 

 

God zei: 'Wie heeft je verteld dat u naakt bent? Hebben jullie gegeten van de verboden boom? Adam 

antwoordde: 'Eva gaf mij de vrucht en toen heb ook ik gegeten.' Eva vertelde angstig dat het de slang 

was die haar had aangezet om iets te doen wat niet mocht. God wendde zich tot de slang en gaf hem te 

verstaan dat dit niet werd geaccepteerd. De slang zou voortaan moeten leven met het beeld van kwaad 

en angst overal waar hij verscheen. Dit beeld zou hardnekkig blijven zolang de slang leeft. 

 

God sprak tot Eva: 'Het leven zal zwaarder worden dan het was. Zwangerschap zal tijd en energie 

kosten. Je zult samen met je man zijn en het zal lastig voor jullie worden om gelijkwaardig samen te 

leven. ' Tot Adam sprak God: 'Jij hebt je door Eva laten overhalen, terwijl je wist dat het niet juist was. 

Je zult nu zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor het zorgen voor voedsel. Dit zal hard werken 

zijn en uiteindelijk zul je terugkeren naar de aarde, je zult tot stof terugkeren aan het eind van je leven.  

 

God reikte de mens kleding aan van huiden van dieren. God zei vervolgens: 'Nu bekend is dat jullie het 

verschil weten van goed en kwaad kan het leven niet zo blijven.' Om volledig mens te worden zijn 

beproevingen nodig, daarom moest de mens voortaan buiten de tuin wonen die als een paradijs was. 

Ze moesten nu zelf verantwoordelijkheid dragen en de juiste keuzes maken. Hij sloot de weg terug naar 

de tuin af. Er was geen weg meer terug. 

 

 


