
Gedachten over het begin (Adam en Eva, Noach) 

 

‘God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer 

goed was’ (Gen 1:31) Stel je dat begin eens voor. Adam en Eva, 

letterlijk voor elkaar gemaakt… Wonend in een perfecte 

leefomgeving. Eten voor het oprapen. Een geweldige baan; 

uitdagend werk, maar zonder stress (Gen 2:15). En bovenal 

een directe communicatie met God zelf. Hij was de schepper die 

een stuk van Zichzelf in hen had gelegd (Gen 1:26,27), maar ook hun vriend die regelmatig kwam 

‘buurten’. En iedere dag de keuze om te genieten van alles dat Hij hen gegeven had.  

Maar toen ging er iets mis. Niet eens in de eerste plaats in deze perfecte wereld… Nee, niet alleen de 

mens kreeg bij de schepping de mogelijkheid om te kiezen – een vrije wil – maar ook de engelen. 

En een van hen besloot dat God dienen niet genoeg voor hem was, nee hij wilde gediend 

worden… Lucifer werd satan, de duivel, de tegenstander van God. En vele andere engelen gingen 

achter hem aan… 

Die leugenaar komt ook bij Adam en Eva. Zijn strategie is duidelijk 

(achteraf gezien): eerst twijfel zaaien, God voor leugenaar uitmaken 

en dan de menselijke natuur aanwakkeren totdat de grenzen 

doorbroken worden en het gevoel – de lust – het wint van de kennis – 

het verstand. En de gevolgen zijn bekend (Gen 3). Adam en Eva raken 

alles kwijt. 

 

Begrijp je Gods reactie? Ik stel me God soms voor als een schaakspeler die miljarden wedstrijden 

tegelijkertijd speelt. Iedere ‘tegenspeler’ maakt zijn eigen beslissingen. Maar velen laten zich vaak 

beïnvloeden door een derde partij die God dwars probeert te zitten. En als het dan tegenvalt 

reageren ze gefrustreerd. Anderen spelen voor hun plezier en bewonderen de creativiteit van 

Gods bewegingen op het bord. Het is een spel met duidelijke regels, ook al proberen sommigen 

die regels hier en daar om te buigen tot hun eigen voordeel. Wanneer dat gebeurd zie je dat God 

het soms toelaat en zijn eigen strategie erop aanpast, maar ook komt het voor dat hij de persoon 

corrigeert. Hij stimuleert degenen die plezier hebben om nog meer hun best te doen en leert hen 

meer en meer de fijnere nuances van zijn spel. Hij houdt van het spel en van de spelers, ongeacht 

of die nu voor of tegen hem zijn. 

Maar ongeacht wat voor keuzes er ook gemaakt worden en wat voor motivatie de spelers hebben, 

God is toch uiteindelijk de ultieme winnaar van alle partijen. Hij is de heerser van het spel, 

oppermachtig… En logisch zo, hij heeft het zelf ontworpen en gecreëerd… 

 

In het begin koos God ervoor om mensen te maken die zelf 

konden kiezen; vertrouwen of wantrouwen, goed of slecht… 

Het had zo mooi kunnen zijn, een eeuwige relatie tussen mens 

en God met een directe band, liefde zonder afstand. Maar nu 

kiest God de andere weg. Liefde van een afstand, een afstand 

die Hij niet wil maar wel accepteert omdat het alternatief – alles 

vernietigen – niet acceptabel is. Maar met het oordeel horen we 

meteen als bemoediging de profetie over diegene uit het menselijk 

nageslacht die het kwaad zal vernietigen. 

 

Na dit verhaal van Adam en Eva krijgen we in de Bijbel in 

vogelvlucht de geschiedenis van hoe de mens van kwaad tot erger gaat. Beginnend met de moord 

? Herkennen wij de 
strategie van satan in de 
verleidingen waar wij 
mee te maken hebben in 
ons leven? 

? Waarom maakte God het niet 
onmogelijk om Hem 
ongehoorzaam te zijn?  

? Waarom zou alles vernietigen 
het enige alternatief zijn?  

? Waarom was dat niet 
acceptabel? 
 
Adam en Eva worden uit het 

paradijs gezet, ? Waaraan kun je 
hier Gods liefde in zien? 
 

Eerste in de serie ‘Genade 

van begin tot eind’  

(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 



van Abel door Kain, lezen we al heel snel het heel sterk neergezette Gen 6:5 “De Heer zag dat alle 

mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.”  

En God besloot er een einde aan te maken… 

Hier komt het dichtbij een totale vernietiging van de hele 

schepping. De aarde wordt letterlijk omgeploegd zou je bijna 

zeggen. De honderden meters dikke aardlagen met fossielen 

overal op aarde zijn het zichtbare resultaat van de kracht en 

omvang van de ‘zondvloed’.  Maar ook hier zien we Gods keuze 

om niet de hele mensheid af te danken en opnieuw te beginnen… 

Nee, “Noach vond genade bij de Heer”. Het was niet dat omdat hij zo 

goed was dat hij verdiende dat hij in leven bleef – kijk maar eens hoe zijn leven onmiddellijk na de 

zondvloed is. Nee, God koos ervoor om genadig te zijn om zo het menselijke ras in stand te houden… 

Net als bij Adam en Eva… 

 

Alleen zien we dat er weer een verandering plaatsvindt in de relatie tussen God en de mens. Eerst 

was er direct contact. Daarna, na de zondeval, moest de mensheid het een poosje doen met de 

herinnering aan die reeele wandel met God (ondersteund door het getuigenis van de voorouders 

die honderden jaren de boodschap door konden vertellen). Maar toch ging de relatie verloren. 

Nu krijgen Noach en zijn zonen nieuwe leefregels, duidelijker, meer gespecificeerd… (Gen 9: 1-17) 

 

En op die manier krijgt de mensheid een nieuwe kans… door genade 

 
  

 

“In die tijd begon men de 
naam van de HEER aan te 
roepen.” Gen 4: 26 
 
Gedachte… Is dit het begin 
van de georganiseerde 
religie?  


