
 

Maandag IN HET BEGIN Genesis 2:4-19 

In Genesis 2:4 begint er een tweede scheppingsverhaal. Nog eens wordt verteld 

wat de diepste achtergronden bij het leven op aarde zijn. Wezenlijk is, aldus 

vers 4, dat alles geschapen is door de HERE God. 

Het is opvallend dat in dit tweede scheppingsverhaal de naam ‘HERE’ gebruikt 

wordt: de verbondsnaam van de Here God. In het eerste scheppingsverhaal 

kwam enkel de naam ‘God’ (‘Elohiem’) voor, maar hier staat nu ook de 

vierletterige Verbondsnaam waarmee God zich later aan Mozes bekend zou 

maken. Binnen het Jodendom worden beide Godsnamen gezien als elkaar 

aanvullend. ‘Elohiem’ (God) duidt op de (be)oordelende kant van God en het 

principe van recht in Hem en in de schepping. De naam ‘HERE’ (‘Ik zal zijn 

die Ik zijn zal’) duidt op Gods barmhartigheid: de belofte dat Hij zich over zijn 

volk en schepping zal ontfermen. Beide namen en eigenschappen zijn wezenlijk 

voor God en komen daarom in de scheppingsverhalen aan bod: Hij is 

rechtvaardig en barmhartig beide. 

In dit tweede scheppingsverhaal is het beeld dat oprijst inderdaad voluit 

barmhartig. Wanneer verslag wordt gedaan van de schepping van de mens, 

horen we dat deze uit aarde werd gevormd, maar levenloos bleef. Vervolgens 

echter zien we voor ons hoe de HERE God zijn eigen levensadem in de neus 

van de mens blaast, zodat hij een levend wezen wordt: als een soort mond-op-

mond-beademing, waarbij de HERE God als het ware vol liefde en aandacht 

over de levenloze mens gebogen zit. Er is hierbij sprake van een mooi 

woordspel in het Hebreeuws. Voor mens wordt het woord ‘Adam’ gebruikt, en 

voor aarde het woord ‘adamah’. Het verschil tussen de dode mens (enkel stof) 

en de levende mens is de klank ‘ah’, die duidt op de ademtocht van Godswege 

die de mens leven schenkt. Dit besef is wezenlijk voor heel het verdere van de 

Bijbel. De mens leeft bij de gratie Gods, en is daarom aan Hem dank en 

verantwoording schuldig. Ook krijgt de mens van Hem een taak. Daar vertelt 

het verhaal eveneens over: de mens wordt in de Hof geplaatst om die te 

bewerken en te bewaren. En er is sprake van een gebod: om niet te eten van die 

ene boom van kennis van goed en kwaad. De mens leeft immers niet in 

ongebonden vrijheid, maar dient zich te houden aan wat zijn Schepper hem 

opdraagt wel en niet te doen. 

Opvallend aan dit tweede scheppingsverhaal is tenslotte dat er verschillen aan 

te wijzen zijn met het eerste. Zo werd in het eerste scheppingsverhaal verteld 

dat de dieren voor de mens uit werden geschapen, en hier horen we juist van het 

omgekeerde: eerst kwam de mens, en daarna de dieren. Dit wijst ons er op hoe 

we het scheppingsverhaal mogen lezen: niet zozeer als een letterlijk historisch 

verslag, maar veeleer als een verhaal met een boodschap. Een boodschap over 

de HERE God die de mens wilde, leven schonk, liefhad en een gebod meegaf.
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