
2. Adam en Eva

Adam en Eva woonden in een mooi park. Zij hadden veel te doen: zor-

gen voor de dieren en voor alle planten. Hoe wisten zij hoe ze dat

moesten doen? Zij waren de enige mensen op aarde, dus er waren nog

geen leraren. God stuurde elke dag een engel naar hen toe, die ‘s

avonds door het park wandelde. Dan legde hij Adam en Eva uit hoe ze

moesten zaaien, planten en voor de dieren zorgen. De engel leerde hen

ook wat ze konden eten: “Van alle planten en bomen mogen jullie eten.

Behalve van één boom, daar moeten jullie van af blijven. Als jullie daar

toch van eten, zullen jullie sterven”. Dat zou heel erg zijn.

Adam en Eva moesten net als jullie leren gehoorzamen. Ze deden erg

hun best. Zo gaven ze bijvoorbeeld alle dieren namen. Maar op een dag

kwam Eva langs de boom waarvan ze niet mochten eten. Wat was hij

mooi en wat zagen die vruchten er lekker uit! Toen kwam er een dier

bij haar, een slang, maar die zag er wel anders uit dan de slangen van

nu. Het was een slim dier dat kon denken en praten. Het zei: “God

heeft zeker tegen je gezegd, dat je niets mag eten van de bomen in

het park”? ”Nee” zei Eva “we mogen van alle bomen eten, behalve van

deze. Want dan zullen we sterven”. “Welnee” zei de slang “je zult echt

niet sterven hoor, je zult juist heel wijs worden. Net zo wijs als de

engelen”. Eva had moeten zeggen: “Ga weg jij, het mag niet van God!”

Zij was nieuwsgierig, kijken mag toch wel? Ze keek en kreeg heel veel

zin om in zo’n vrucht te bijten. Net zo wijs als de engelen, dat wil ik

wel, dat is toch goed? Toen pakte ze een vrucht en proefde.

Ze ging niet meteen dood, en toen ze Adam zag, gaf ze hem ook een

stuk, en hij at het op. Opeens zagen ze dat ze geen kleren aan hadden.

Ze werden bang en dat waren ze nog nooit geweest. Ze verstopten

zich; maar voor God en de engelen kun je je niet verstoppen. De engel

zei: “Hebben jullie toch van deze boom gegeten?” Adam gaf Eva de

schuld en Eva gaf de slang de schuld. En de slang? Die kon niemand de

schuld geven; hij had Eva verleid. Voor straf moest hij altijd kruipen,

daarom ziet een slang er nu zo uit.

Adam en Eva mochten niet meer in het mooie park wonen. God hield

nog steeds van Adam en Eva, want Hij had hen zelf gemaakt. Maar

waarom moesten ze dan weg? Dat lees je de volgende keer.
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