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Oude Testament

De schepping
Heel lang geleden, zo veel jaar geleden dat geen mens het kan tellen,
heeft God de hemel en de aarde gemaakt. De aarde was nog woest en
doods en donker. Maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen.’ En er was licht.
God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht en het donker van elkaar. Het licht noemde
hij dag. En het donker noemde hij nacht.
God zei: ‘Het water moet naar één plaats stromen, zodat er droog
land tevoorschijn komt.’
En zo gebeurde het. Het droge land noemde hij aarde. En het
samengestroomde water noemde hij zee.
En God zag dat het goed was.
Maar nu moet je niet denken dat hij klaar was. Hij wilde zijn
schepping steeds mooier maken.
God zei: ‘Er moeten bloemen en bomen gaan groeien op aarde.’
En zo gebeurde het. Duizenden bloemen staken hun kopjes
omhoog uit de grauwe kluiten. Grassprietjes kwamen uit de grond
en bedekten de aarde met een groen grastapijt. Bomen schoten
omhoog en droegen vruchten. Alle planten kregen zaden.
En God zag dat het goed was.
Maar God deed nog meer. Hij zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel
komen. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren.
En ze moeten licht geven op de aarde.’
En zo gebeurde het. God maakte de zon voor overdag en de maan
en de sterren voor ’s nachts. Hij hing ze aan de hemel.
En God zag dat het goed was.
God zei: ‘Het water moet wemelen van de vissen. En in de lucht
moeten vogels vliegen.’
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En hij schiep walvissen, haringen en kabeljauw in de zee, voorntjes in de plas en stekelbaarsjes in de sloot. Ook maakte hij vogels:
grote sterke adelaars, maar ook kleine winterkoninkjes. Allemaal
waren ze anders. Ieder had zijn eigen aard.
En God zag dat het goed was.
God zei: ‘Er moeten dieren op het land komen.’
En zo gebeurde het. Er kwamen wilde dieren, zoals beren in het
bos en leeuwen op de vlakte. Er kwamen konijntjes die holen groeven in de duinen. Er kwamen koeien, geiten en schapen in het veld
en kamelen in de woestijn.
En God zag dat het goed was.
Het allermooiste had God voor het laatst bewaard.
God zei: ‘Ik wil mensen maken die op mij lijken.’
En zo gebeurde het. Hij schiep mensen zoals wij. Aan hen wilde hij
al het moois geven dat hij had geschapen. Om er blij mee te zijn, om
het te gebruiken en om er goed voor te zorgen.
God keek naar alles wat hij gemaakt had.
En God zag dat het héél goed was.
Toen rustte hij uit.
Dit is het verhaal van de hemel en de aarde.
Zo zijn ze ontstaan. Zo werden ze geschapen.
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Het geschenk van God
Als je veel om iemand geeft, vind je het fijn om iets moois voor hem
of haar te maken.
God gaf veel om de mensen die hij geschapen had. Daarom wilde
hij hun een prachtige tuin geven om in te wonen. Maar ze mochten
de tuin pas zien als hij af was. Hij koos er een mooi plekje voor uit.
Daar liet God bomen groeien: eiken, beuken en apenbroodbomen.
En kastanjebomen vol roze en witte bloesems. Ook de fruitbomen
vergat hij niet. Aan de perenbomen groeiden sappige peren. En wat
een grote sinaasappels hingen er aan de sinaasappelbomen!
In het midden stonden twee heel bijzondere bomen. Als je de
vruchten van de ene boom at, bleef je eeuwig leven. Dat was de boom
van het leven. Maar als je de vruchten van de andere boom at, leerde
je het verschil tussen goed en kwaad kennen. Dat was de boom van
goed en kwaad.
God maakte bloemen voor de tuin. Rode rozen liet hij er bloeien
en witte seringen en gele tijgerlelies. Maar ook kleine madeliefjes en
vergeet-mij-nietjes.
Als de grond droog was, viel er regen. Maar de kou mocht er niet
binnenkomen!
Na de bomen en de bloemen kwamen er dieren. Witte zwanen
zwommen in de vijver. De pauw pronkte met zijn prachtige staart
op het grasveld. Bijen zoemden rond de bloemen. En in het donkere
bos woonden apen, olifanten, tijgers, herten en eekhoorntjes.
Alle dieren waren vrienden. Ze dachten er niet aan elkaar kwaad te
doen.
De mens die God geschapen had, heette Adam. Je begrijpt hoe blij
Adam was toen God hem naar die mooie tuin bracht.
‘Adam,’ zei God, ‘jij mag alle dieren in het Paradijs – zo heet deze
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tuin – een naam geven. Als je ze dan bij die naam roept, zullen zij je
gehoorzamen.’
Daar kwam een kleine vogel met een vorkstaartje aanvliegen.
Adam bleef staan. ‘Zwaluw!’ riep hij.
Meteen streek de vogel neer op zijn schouder.
Voor hij wegging, zei God: ‘Ik weet dat je goed voor mijn tuin zult
zorgen. Maar onthoud dit goed: van alle vruchten mag je eten. Alleen
van die ene boom daar in het midden niet. Want dan zul je opeens
weten wat goed en kwaad is. Als je het toch doet, zul je sterven!’
Toen ging God weg.
Adam viel in slaap. Toen hij wakker werd, lag Eva, zijn vrouw,
naast hem. Ook haar had God geschapen. Omdat het fijner is om
samen te zijn dan alleen.
Ze stonden op en liepen door de tuin. Ze waren allebei bloot en ze
schaamden zich niet.
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Weggestuurd uit het Paradijs
Wat gingen de dagen in het Paradijs vlug voorbij!
Adam verzon de mooiste namen voor de dieren.
Eva zocht vruchten: frambozen en bosaardbeitjes. Ze plukte kersen, pruimen en mango’s. Maar de boom in het midden van de tuin,
waarvan zij niet mocht eten, liep ze voorbij. Ze keek er niet eens
naar.
Maar een van de dieren had gehoord wat God over die boom
gezegd had. Dat was de sluwe slang. Hij wilde Eva overhalen om toch
van die boom te eten. Hij ging naar haar toe.
‘Eva,’ fluisterde hij.
Eva schrok! Ze keek naar boven.
Het was de slang maar. Hij wilde zeker een praatje met haar maken.
‘Eva,’ zei de slang met zijn liefste stem, ‘is het echt waar dat je niet
van de bomen in de tuin mag eten?’
‘Nee, hoor,’ zei Eva, ‘we mogen van alle bomen in de tuin eten.
Alleen de vruchten van die ene boom in het midden van de tuin
mogen we niet eten. God zegt dat je dan sterft.’
‘Wat een onzin,’ zei de slang. ‘Je sterft helemaal niet. Weet je wat
er gebeurt als je daarvan eet? Dan weet je het verschil tussen goed en
kwaad! Dan ben je net als God. Als je van die boom eet, word je even
wijs als God zelf. En dat wil hij niet!’
‘Echt waar?’ vroeg Eva. Ze keek naar de boom. Dat zou wat zijn, net
zo wijs worden als God! Heerlijk leken die verboden vruchten. Het
was net of ze riepen: ‘Pluk me toch!’
Wat was het opeens stil! De wind waaide niet meer, de vogels zongen niet. Alles leek te wachten op wat Eva nu zou doen.
Toen strekte Eva haar hand uit. Ze plukte de vrucht! Ze at ervan.
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Daar kwam Adam aan.
‘Adam!’ riep ze. ‘Kom gauw! Proef ook. Dan word je net zo wijs als
God!’ Ze gaf hem een vrucht van de boom.
Adam zei niets. Hij at ook, net als Eva.
Opeens beseften ze wat ze gedaan hadden. Ze werden bang en
zagen hoe bloot ze waren. Ze schaamden zich. Van vijgenbladeren
vlochten ze twee schortjes. Snel bonden ze die om. Ze voelden zich
ongelukkig! Dit was dus het verschil tussen goed en kwaad kennen.
Wat werd het opeens donker! De zon verborg zich achter een grijze wolk. Er stak een wind op.
‘Laten we ons verstoppen,’ fluisterde Eva.
Daar klonk Gods stem: ‘Adam, waar ben je?’
Nu moest Adam wel tevoorschijn komen. Bevend stond hij voor
God. ‘Wij verstopten ons,’ zei hij, ‘omdat we niets aanhebben.’
‘Hoe kom je daarbij, Adam?’ zei God. ‘Heb je soms van de verboden
boom gegeten?’
Toen probeerde Adam Eva de schuld te geven. ‘De vrouw die u mij
zelf gegeven hebt,’ zei hij, ‘heeft mij de vrucht van de boom gegeven
en ik heb die gegeten.’
‘Heb je dat gedaan?’ vroeg God aan Eva.
Eva deed net als Adam. Zij gaf de slang de schuld.
Toen werd God bedroefd. Nu moet ik hen wel stra^en, dacht hij. Ik
kan niet anders. Voortaan zullen ze heel hard moeten werken om
aan eten te komen. Tussen de distels moeten ze voedsel zoeken.
Zweetdruppels zullen langs hun gezicht stromen.

Die straf was heel erg! Ze moesten weg uit de mooie tuin. En ze
mochten niet meer aan de boom van het leven komen.
Voetje voor voetje gingen ze. Ze rilden van de kou.
Wat had God hen graag teruggeroepen! Maar de straf hadden zij
verdiend. Toch wilde hij nog iets voor hen doen. Hij maakte warme
kleren van dierenhuiden; die mochten ze aantrekken.
Toen Adam en Eva buiten de poort van het Paradijs gekomen
waren, bleven ze verschrikt staan. Voor hen lag een woest en kaal
land. Daar zouden ze voortaan moeten wonen.
Voor het laatst keek Eva nog eens om. Ze verlangde nu al terug
naar hun tuin. Maar bij de ingang van het Paradijs stonden engelen.
Zij bewaakten de ingang met een vlammend zwaard. Het zwaard
flikkerde als het bewoog om de weg naar de boom van het leven te
versperren. Nu wist ze zeker dat zij door hun ongehoorzaamheid
Gods geschenk voorgoed verloren hadden.
Voorgoed? Nee, toch niet. Daarvoor hield God te veel van hen.
‘Ooit,’ zo zei God, ‘zal er iemand komen die sterker is dan het kwaad
dat jullie nu hebben leren kennen.’
Dat was een hele troost.

