
 

Dinsdag IN HET BEGIN Genesis 2:20-3:21 

Vandaag lezen we over de vrouw, geschapen uit de zijde van de mens, als kroon 

op Gods schepping. Zij kwam in een wereld waar alles al op orde was. De natuur 

en de dieren waren er en haar man Adam had alle dieren al een naam gegeven. 

Het werk was al gedaan. Zoals een bruid over de drempel van het huis wordt 

getild, waar alles keurig netjes op orde is. Dit alles betekende echter ook dat zij 

kwam nadat de HERE God aan Adam het verbod op het eten van de boom der 

kennis van goed en kwaad gegeven had (Genesis 2:16). 

Zou dat de reden zijn dat de slang haar uitzocht om zijn boze werk te doen? 

Iemand die iets niet uit de eerste hand heeft vernomen, valt immers eerder aan 

het twijfelen te brengen. Want daar is de slang op uit: om het goede Godsbeeld 

dat de vrouw heeft, te laten wankelen. Luister hoe hij begint: ‘God heeft zeker 

wel gezegd dat je niet mag eten van enige boom in de hof?’ (Genesis 3:3). Hij 

presenteert de vrouw een God van wie je niets mag, die er op uit is om je klein 

te houden. In het antwoord van de vrouw zien we hoe geraffineerd het gif van 

de slang zijn werking doet. Aanvankelijk verdedigt zij God, en zegt dat zij van 

alle bomen mogen eten, behalve van die ene (Genesis 3:3). Maar dan komt het: 

wanneer de vrouw haar zin afrondt, zegt ze er ook bij dat zij die ene boom van 

God niet mag aanraken. En hier gaat het mis, want een verbod op aanraken is 

nooit aan de orde geweest. Met dit zinnetje blijkt dat het slangengif zijn werking 

doet: het gif van de roddel, het zwartmaken van een Derde. De vrouw maakt 

hier de HERE God strenger dan Hij is. En daar ligt de bodem voor de zonde, 

altijd en overal weer: de A(a)nder geen recht doen. Hem niet de ruimte geven 

te zijn zoals Hij is. Daar gaat het mis in de relatie. De slang voelt dit alles 

feilloos aan, en hapt toe, door nu ronduit te melden dat God er op uit is haar en 

haar man klein en dom te houden (vers 5). Meer hoeft hij niet te zeggen, want 

het kwaad is hiermee geschied. De verboden vrucht wordt gegeten. 

Hoe erg en ingrijpend dit overbekende verhaal ook is, tegelijk mogen we 

opmerken dat de schrijver van Genesis ons toch bij een positief Godsbeeld blijft 

bepalen. Eindigt dit verhaal er niet mee dat de ‘HERE God’ (de ‘Barmhartige 

Rechter’) de nu kwetsbaar geworden en zich wegschamende mens liefdevol 

bekleedt met kleding? En ook vernemen we niet van een onmiddellijke dood 

van Adam, terwijl dat toch gezegd was: ‘op de dag dat je van deze boom eet, 

zul je sterven’ (Genesis 2:17). Adam heeft maar liefst 930 jaar oud mogen 

worden. Bijbelverklaarders wijzen er op dat God hier enerzijds als Rechter 

vasthield aan zijn straf, maar tegelijk als de Barmhartige niet de menselijke, 

maar de goddelijke dag nam. Bij God is één dag immers als duizend jaar (Psalm 

90:4). Al bleef het zo inderdaad binnen die goddelijke dag, tegelijk schonk God 

de mens nog een zeer lang leven. Met naar dit alles te verwijzen laat de schrijver 

van Genesis zien dat, ondanks de zondeval, Gods genade is gebleven. Zodat 

ook wij in het beeld dat wij van God hebben, vast op Hem mogen vertrouwen.
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