
De Eshof, 1 febr. 2015. Genesis 3:1-24; Matt. 5: 43-48 

 

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 

 

Het is een oervraag die altijd weer in ons opborrelt: wie zijn wij mensen toch! 

Daarom zoeken we ook altijd naar hoe het met ons is begonnen, hoe we zijn 

geworden. Wij kennen twee benaderingen van die vraag: de  Bijbelse 

oerverhalen, en het langs wetenschappelijke weg verkregen verhaal over ons 

ontstaan. De tijd dat we meenden dat we moesten kiezen tussen die twee, ligt 

wat mij betreft toch echt wel achter ons. Ik wil ze vanmorgen gewoon maar 

eens naast elkaar leggen. We zullen ermee gebaat zijn als ze allebei tot hun 

recht mogen komen. Ik begin met dat langs wetenschappelijke weg gevonden 

verhaal. In een paar reuzenstappen.  

 

Het moet 13.8 miljard jaar geleden zijn, dat het heelal is ontstaan. Ons 

zonnestelsel, met onze aarde kwam veel later: zo'n 4,6 miljard jaar geleden. 

Het leven ontstond, eerst in het water, later ook op het droge, in allerlei 

vormen. Wij, Homo Sapiens, kwamen langs ingewikkelde omwegen zo'n 

150.000 jaar geleden ten tonele. Dit verhaal vertelt ons dat we een heleboel 

erfelijk materiaal in ons dragen van nog ver voordat er maar mensen waren. 

Geen wonder dat we onszelf en elkaar vaak maar zo moeilijk begrijpen kunnen. 

Maar daar is het zondevalverhaal uit de bijbel het helemaal mee eens, zeg ik 

maar vast - daar komen we zo op terug!  

Onze voorouders hadden zo'n 140.000 jaar geleefd in en van de natuur, hoe 

kan het ook anders - toen er iets nieuws begon. Tot dan leefden ze, net als de 

dieren, van planten die ze vonden, van vlees en vis waar ze op jaagden, en zo 

hielden ze het, met vallen en opstaan, duizenden jaren vol. Hadden ze geen 

problemen toen? Jawel, maar daar waren ze zich nauwelijks van bewust. 

Natuurlijk dreigde er gevaar soms, en dan moesten ze vechten of vluchten. 

Zoals alle dieren. En natuurlijk werden ze ziek en gingen ze dood, maar daar 

werd nauwelijks over nagedacht, ze voelden er ook geen verantwoordelijkheid 

bij. Makkelijk, in zekere zin. Paradijselijk, zoals onze poes in zijn paradijsje leeft, 

van dag tot dag, zich van geen kwaad bewust.  

Totdat ze - totdat wij, het gaat over onze eigen voorouders - zo'n 10.000 jaar 

geleden ontdekten dat het mogelijk was, en makkelijker, om het een en ander 



wat te sturen. Landbouw, veeteelt. Dat gaf meer zekerheid. Maar je moest wel 

meer nadenken. En dat gaf weer meer onzekerheid. Doe ik het wel goed? 

Neem ik wel de goede beslissingen? Ben ik wel goed bezig? We gingen dus 

meer nadenken over... onszelf, over 'ik'. We werden ons bewust van ons zelf. 

We kwamen wat los van die natuur, die ons voorheen als een huid paste. We 

konden meer sturen, daardoor... Maar we waren ook onze huid kwijt, we 

voelden ons naakt, kwetsbaar. In dat 'paradijs' van voorheen merkten we het 

vanzelf wel, als er iets niet goed ging. Maar vanaf dat moment leven we 

voortdurend in het besef dat er van alles kan gebeuren, en dat we daar een 

zekere verantwoordelijkheid bij dragen. Dat we beslissingen moeten nemen in 

situaties die we nooit helemaal overzien. Omdat we beperkte, sterfelijke 

wezens zijn. Daar hadden we nog nooit over nagedacht! Maar nu moesten we 

ons daar toe zien te verhouden... Met dat we ons bewust werden van ons zelf, 

groeide er ook angst in ons. Vroeger waren we soms wel bang, als er dreiging 

op ons af kwam. Als die dreiging voorbij was waren we ook niet meer bang. 

Maar nu leeft er een angst in ons, ook als er niets aan de hand is. Een angst die 

veel dieper zit, een existentiële angst.  

Ach, dat begon slechts zo'n kleine 10.000 jaar geleden. We zijn dus eigenlijk 

nog maar net begonnen! 

 

Waarmee eigenlijk? Met het comfortabeler maken van ons leven, door allerlei 

middelen - die tegelijk die diepere angst moeten bezweren. Maar onbedoeld 

vergroten we ook onze angst daarmee. We maken wapens, tegen de angst voor 

elkaar. Maar die wapens slingeren inmiddels overal rond. Medicijnen waar we 

resistent tegen worden, kunstmest die de grond uitput, boren energiebronnen 

aan die ons weer met andere problemen opzadelen... Het internet biedt 

ongekende mogelijkheden - en gevaren. Is dat verkeerd dan? De hele 

technische ontwikkeling? Nee, maar het wel allemaal dubbelzinnig. En als die 

technische ontwikkelingen gestuurd worden vanuit de angst die ons heeft 

overvallen sinds we uit die natuur omhoog zijn gevallen, als we met al onze 

inspanningen eigenlijk dat paradijs weer terug willen brengen, met steeds 

groter fanatisme omdat dat niet lukt... dan ziet het er somber uit.  

 

Zou onze naakte huid misschien ook bekleed kunnen worden met 

vertrouwen.... dat zou een heel andere grond leggen onder al ons bezig zijn.    



 

Je kunt zeggen: we zijn als een prachtige bloem, omhooggeduwd uit de grond... 

daar staan, we, naakt en bang... Maar je kunt immers ook zeggen: daar staan 

we, als een prachtige bloem, omhoog getrokken, gelokt, geroepen, door de 

warmte en het licht van de zon... van God. Zou het mogelijk zijn om onze angst 

om te (laten) smeden tot vertrouwen, tot geloof in Degene die ons tevoorschijn 

roept?  

 

Dat is het waartoe die Bijbelse verhalen ons uitnodigen. Vanaf Genesis 1 - dat 

beroemde 7-dagenverhaal - komt die uitnodiging al naar ons toe. Weet u nog: 

Gen. 1, alles wat leeft is daar gemaakt 'naar zijn aard'. Het staat er als een 

steeds terugkerend refrein (al hebben ze dat refrein in de NBV gewoon weg-

vertaald...): al het groen: naar z'n aard; geboomte: naar z'n aard; zeedieren: 

naar hun aard; gevogelte: naar z'n aard; vee en kruipend gedierte; naar z'n 

aard; de mens: naar.... Gods beeld! De mens is niet zomaar wat hij is, 

paradijselijk onderdeel van de natuur, de mens is ook omhoog-gevallen uit z'n 

'aard', ja, maar niet als een vreselijk lot waarna we niets anders meer doen dan 

onze angsten te bezweren. Maar als een nieuwe bestemming, een nieuwe 

roeping, van Godswege. Moeilijk? Jawel, maar alle begin is moeilijk, toch? Wat 

is nou 10.000 jaar. 

Maar wat is er dan zo moeilijk? Kom, we volgen het verhaal dat we lazen.  

 

'Van alle in het wild levende dieren die God de HEER, gemaakt had, was de 

slang het sluwst.' Zeg nou niet meteen: die slang, dat was de duivel. Dan plaats 

je het teveel buiten jezelf, zodat je er niet in kunt komen, in wat hier gezegd wil 

zijn. Bovendien, de figuur van de duivel stamt uit veel later tijd in de 

geschiedenis van het oude testament. Nee, de slang, dat is een griezelig beest. 

Het kruipt overal doorheen... het zit op de een of andere manier in al dat 

erfelijke materiaal dat we in ons mee dragen, het kronkelt door onze ziel, en 

soms hoor je het a,h,w, tot je spreken. De slang is het beeld geworden van al 

dat geheimzinnige, dat daar van binnen bij ons wroet.  

 

'Je moet eten van die boom', zegt de slang. 'Die boom van de kennis van goed 

en kwaad.' 'Maar... ga ik dan niet dood?', zegt de vrouw. Hoor, hier klinkt die 

existentiële angst dat je een fatale beslissing zou nemen. Nou, daar weet de 



slang goed op in te spelen: 'je gaat helemaal niet dood daarvan, je zult worden 

als de goden, je zult weten wat goed is en wat kwaad.'  

Dat is wel héél verleidelijk! Want dat is waar we altijd zo mee tobben: dat we 

niet weten of we het goede doen! Als we nu toch eens eindelijk van die 

onzekerheid af zouden kunnen komen...! En ze grijpt, Eva, naar de vrucht van 

de boom... ze eet... en ze roept Adam er bij: jij ook, eet! En inderdaad, de ogen 

gingen open, ze wisten nu wat goed is en wat niet... Geweldig. Tja...  

Er wordt gezegd, zowel door gelovigen als door ongelovigen, dat godsdienst er 

is om ons te vertellen wat goed is en wat kwaad. Godsdienst heeft de naam dat 

het ons zeggen wil wat we moeten geloven, wat we moeten denken, en wat we 

moeten doen. Godsdienst heeft de naam het ons allemaal voor te willen 

schrijven, en dat is waarom velen er afstand van willen nemen. Maar let op: de 

kennis van goed en kwaad, dat is nu juist waar die slang ons toe uitnodigt!  

Ik word een beetje bang van al die Adams en Eva's die het geheim hebben 

ontsluierd en goed en kwaad kennen. Want er zijn altijd weer andere Adams en 

Eva's die het ook menen te weten, en hoe zekerder je bent, hoe gevaarlijker 

het wordt! Vooral met al die vrijheid van meningsuiting tegenwoordig: zó 

moeten we doen, zegt de een, néé, zó moeten we doen, zegt de ander. En je 

hoeft niet meer naar elkaar te luisteren, want je ogen zijn immers al open 

gegaan. Vrijheid van meningsuiting... soms heb ik de indruk dat de stellige, op 

angst gebaseerde mening van de een, alleen maar nieuwe angst oproept bij de 

ander, die weer nieuwe angst oproept bij ons... Dachten we dat we onze 

kwetsbaarheid hadden bezworen met onze verlichte geopende ogen... voelen 

we ons angstiger dan daarvoor. 'Ze merkten dat ze naakt waren. Daarom regen 

ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.' 

 

Hoor, daar klinkt een stem: 'Adam, waar ben je!' Wie is dat, die daar roept? En 

wat een vreemde vraag stelt die stem! Het is de stem van God, dan zou je dus 

zeggen: nu krijgen we het te horen, wat goed is en wat fout, daar is godsdienst 

toch voor! Het wil ons toch het denken afnemen door ons het weten te geven! 

Hoor, daar klinkt de stem van God.  Maar wat we horen is alleen een 

uitnodigende vraag: Adam, waar ben je? Deze stem, anders dan de meeste 

andere stemmen, godsdienstig ingekleurd of niet, vraagt naar ons zelf!  

Wie vraagt er ooit naar ons zelf, verstopt als we zitten, in onze zelfgemaakte 

vijgenbladeren en lendenschorten, verstopt als we zitten, misschien wel in ons 



eigen gelijk, in onze eigen kennis van goed en kwaad?  Wie nodigt ons uit om 

de angst af te leggen en uit onze schuilplaats te voorschijn te komen: kom maar 

het is veilig! Precies, dat doet God. Dát is de essentie van alle goede 

godsdienst, ondanks de schijn van het tegendeel, vaak. Als iemand dat duidelijk 

heeft gemaakt is dat wel Jezus, zoals we hoorden in de evangelielezing: 'God 

laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen, en laat het regenen over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen.' Dat er liefde naar ons toe komt, van de 

kant van degene die ons roept, daar gaat het om, liefde, die wij vervolgens 

weer door kunnen geven. Hoor, Hij gaat met ons in gesprek, en dat gesprek 

gaat niet over wat ik moet vinden, wat ik moet denken, wat ik moet geloven. 

Nee, dat gesprek, dat gaat over... mij! Het gaat over Adam, over Eva, en zelfs 

over die slang, die geheimzinnige wroeter in ons hart. Alles mag tevoorschijn 

komen en besproken worden!  

'Wie heeft u te kennen gegeven dat u naakt bent?', vraagt die stem. Wie heeft 

die angst bij je getriggerd? Die vrouw, zegt Adam, die nodigde mij uit om nu 

eens eindelijk te weten wat goed en kwaad is... toen ging het mis. Tja, die 

slang, zegt die vrouw dan, die stelde het zo mooi voor... Kijk, en dan gaat God 

ook nog in gesprek met de slang.... of nee, met de slang gaat Hij niet in gesprek, 

bij die slang gedraagt God zich zoals God zich volgens een gangbaar beeld ook 

tegenover mensen zou gedragen: Hij geeft hem er van langs, en niet zo zuinig 

ook: vervloekt ben je...  

Hij is er wel, die slang... al dat onbegrijpelijke erfelijke materiaal dat we in ons 

mee dragen... het is er wel... maar God is nu juist bezig om ons liefdevol 

tevoorschijn te roepen, niet om voortaan in angst te leven, maar om een 

nieuwe bestemming te ontvangen, waar we nog maar weinig van begrijpen, 

maar toch. Hij is er, die slang. Ontken het maar niet, maar je hoeft niet je oren 

naar die slang te laten te hangen! Hij is door God alvast vervloekt. 

 

Het wordt wel een fors gesprek van God met Adam en Eva. Er wordt ze heel 

wat realiteitszin bijgebracht. Ze worden voorbereid op de moeilijke dingen die 

bij het leven horen: met pijn kinderen baren, je in het zweet werken, en, ja, dat 

paradijs, daar moet je niet meer naar terug verlangen. Die weg is afgesloten. 

God heeft immers een andere roeping voor je! Maar de mooiste, de meest 

troostrijke, ontroerende zin uit dit hele verhaal, vind ik deze: 'God, de HEER, 



maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen, en trok hun die 

aan.'  

We waren onze huid kwijt geraakt, weet u nog! Die oerervaring vinden we 

terug in het zondevalverhaal, en vanuit het wetenschappelijke verhaal 

begrijpen we wat beter hoe dat eigenlijk is gekomen. We voelen ons als die 

bloem, omhooggeduwd vanuit de aarde. Daar staan we, naakt.  

 

Of is die bloem uit de aarde omhoog getrokken, gelokt, geroepen, door de 

warmte en het licht van de zon?  

 

Kom maar hier, zegt God tegen Adam en Eva. Kom maar hier: ik ga met je mee, 

naar je nieuwe bestemming. Die kwetsbaarheid, die hoort daar bij, maar bij mij 

ben je ook beschermd. Bij Mij, die jou roept. Als je dat weet, dan kun je vast 

ook beter met die moeilijke beslissingen omgaan, toch? Minder vanuit die 

afschuwelijke, destructieve angst. Veel meer vanuit vertrouwen, vanuit geloof.   

 

Moeilijk? Ach, God is nog maar net met ons begonnen, toch, wat is nou 10.000 

jaar? 

Amen. 

 

 
 


