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het boek

Genesis
Het eerste boek van de Bijbel begint met Gods schepping van 
de wereld en de mens (Gen. 1-2), en het eindigt met het ver-
blijf van de grote familie van Jakob (die de naam Israël draagt) 
in Egypte. Later zullen de Israëlieten weer uit Egypte vertrek-
ken. Dat wordt in het volgende boek, Exodus, beschreven.

In het boek Genesis ligt in de eerste elf hoofdstukken de na-
druk op de schepping van alle mensen. Zo wordt duidelijk dat 
de Bijbelse God allesomvattend is en in het hele universum 
aanwezig. Met Noach sluit hij een verbond met alle levende 
wezens (Gen. 9) en geeft hij hen zijn zegen. Het teken van dat 
verbond is de regenboog (Gen. 9,12-17).

In de hoofdstukken daarna is in Genesis te zien hoe God 
contact maakt met de mensen: Hij begeleidt hen en verzekert 
hen dat Hij ze altijd terzijde zal staan. Dat merken met name 
Abraham, Isaak en Jakob met hun vrouwen en kinderen, juist 
ook onder moeilijke omstandigheden. Hongersnood, eigen 
falen, conflicten, het leven in een vreemd land – steeds wan-
neer ze in nood zijn, betoont God zich hun helper.



het boek

Genesis
Het eerste boek van de Bijbel begint met Gods schepping van 
de wereld en de mens (Gen. 1-2), en het eindigt met het ver-
blijf van de grote familie van Jakob (die de naam Israël draagt) 
in Egypte. Later zullen de Israëlieten weer uit Egypte vertrek-
ken. Dat wordt in het volgende boek, Exodus, beschreven.

In het boek Genesis ligt in de eerste elf hoofdstukken de na-
druk op de schepping van alle mensen. Zo wordt duidelijk dat 
de Bijbelse God allesomvattend is en in het hele universum 
aanwezig. Met Noach sluit hij een verbond met alle levende 
wezens (Gen. 9) en geeft hij hen zijn zegen. Het teken van dat 
verbond is de regenboog (Gen. 9,12-17).

In de hoofdstukken daarna is in Genesis te zien hoe God 
contact maakt met de mensen: Hij begeleidt hen en verzekert 
hen dat Hij ze altijd terzijde zal staan. Dat merken met name 
Abraham, Isaak en Jakob met hun vrouwen en kinderen, juist 
ook onder moeilijke omstandigheden. Hongersnood, eigen 
falen, conflicten, het leven in een vreemd land – steeds wan-
neer ze in nood zijn, betoont God zich hun helper.



20 21DE TOR A GENESIS

erboven. Zo gebeurde het. 8 Het uitspansel noemde God hemel. Het 
werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.

9 En God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats sa-
menvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt.’ Zo gebeurde het. 10 Het 
droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde Hij 
zee. En God zag dat het goed was. 11 En God zei: ‘Het land moet zich 
tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die 
ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin.’ Zo gebeur-
de het. 12 En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend 
gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun 
vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het 
werd avond en het werd ochtend; dat was de derde dag.

14 En God zei: ‘Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag 
van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel 
de feesten als voor de dagen en de jaren, 15 en als lampen aan het 
hemelgewelf om de aarde te verlichten.’ Zo gebeurde het. 16 God maak-
te de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de 
kleinste om te heersen over de nacht, en Hij maakte ook de sterren. 17 
God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, 
18 om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de 
duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond 
en het werd ochtend; dat was de vierde dag. 20 En God zei: ‘Het water 
moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen 

langs het hemelgewelf.’ 21 Toen schiep God de grote zeemonsters en al 
de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al 
de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. 22 
God zegende ze en Hij sprak: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk 
het water van de zee, en laat de vogels talrijk worden op het land.’ 23 
Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag. 24 En God 
zei: ‘Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: 
tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.’ 
Zo gebeurde het. 25 God maakte de wilde beesten op het land, soort 
na soort, de tamme dieren, soort na soort, en alles wat over de grond 
kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was.

26 En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op 
Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vo-
gels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en 
over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 27 En God schiep de 
mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk 
en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 God zegende hen, en God sprak tot 
hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp 
haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, 

en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 29 En God zei: ‘Hier-
bij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan 
jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen jullie tot 
voedsel dienen. 30 Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van 
de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk 
leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel.’ Zo gebeurde het. 
31 God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed 
was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.

Het tweede scheppingsverhaal vormt een aanvulling op het eerste. De aandacht gaat uit naar de mens: die is door 
God geboetseerd en draag goddelijke adem in zich (Gen. 2,7). Hij heeft een band met de aardbodem, waaruit hij is 
genomen (Gen 2,7), maar het is ook deze mens die uit het paradijs wordt verdreven. 

2 1 Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze 
toegerust zijn. 2 Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij 

verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn 
werk dat Hij verricht had. 3 God zegende de zevende dag en maakte 
hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij schep-
pend tot stand had gebracht.

4 Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, 
zoals ze geschapen zijn. 

TWEE SCHEPPINGSVERHALEN (GEN. 1-2)

De eerste twee hoofdstukken van de Bijbel zijn een geloofsbelijdenis: God heeft de wereld en de mensen geschapen. 
De Bijbel probeert niet om een natuurwetenschappelijke verklaring te geven voor het ontstaan van het universum. 
Hij probeert eerder om de zin, de diepere betekenis en de belangrijke samenhangen in de kosmos aan te wijzen. Dat 
alles doet hij aan de hand van het wereldbeeld dat mensen toen hadden, maar dan wel op geheel eigen wijze: Alles 
wat bestaat, heeft zijn oorsprong in God en heeft aan Hem het leven te danken. Het eerste verhaal vertelt over een 
geordende, goede schepping. Die heeft twee doelen: de schepping van de mens (Gen. l,26f.) en de dag waarop God 
uitrustte, de zevende dag (Gen. 2,1-3), de Sabbat.

De eerste vertelling (Gen. 1,1-2,4a) 

1 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was 
woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God 

zweefde over de wateren. 3 Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was 
licht. 4 En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van 
de duisternis; 5 het licht noemde God dag, en de duisternis noemde 
Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.

6 En God zei: ‘Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een 
afscheiding tussen het ene water en het andere.’ 7 En God maakte het 
uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water 

Groot bent u, o Heer, en 
boven alle lof verheven. 

En dan wil de mens u prijzen, 
dit onbeduidende deel van uw 
schepping. Uzelf zet hem daar-
toe aan, want u hebt ons zo 
geschapen, dat wij op u gericht 
zijn en dat ons hart geen rust 
vindt tot het in u rust. 

AUGUSTINUS VAN HIPPO  
(354-430 n. Chr.),  
kerkleraar en filosoof

→ 42 
Kun je overtuigd zijn van  
de evolutie en toch in de 
Schepper geloven?

→ 43 
Is de wereld een product 
van het toeval?

‘Beeld van Ons’, ‘op Ons 
gelijkend’ (v26) geven aan 
hoe dicht de mens bij God 
staat. In elke mens wordt God 
zichtbaar. Dat vormt onze 
waardigheid en onze waarde. 

Dat we als mensen ge-
lijken zijn, maar als man en 
vrouw verschillend, dat be-
paalt ons leven. Het vraagt 
van ons dat we respect voor 
alle mensen hebben en 
onze onderlinge verschillen 
accepteren (↗ Jes. 49,15).

‘Heersen’ (v26) betekent 
niet meedogenloos regeren, 
maar op een verantwoorde-
lijke manier leiden, als het 
ware als plaatsvervanger 
van God. 

Gods beoordeling (v31) 
laat zien hoe positief de  
Bijbel de schepping ziet:  
die is geordend en geslaagd.
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De tweede vertelling (Gen. 2,4b-25)
4b Toen de HEER God aarde en hemel maakte, 5 waren er op aarde 

nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de 
HEER God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog 
geen mens om de grond te bebouwen, 6 om het water uit de aarde 
omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. 7 Toen boetseerde 
de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies 
hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.

15 De HEER God sprak: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik 
ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’ 19 Toen boetseerde de 
HEER God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de 
lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen: 
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. 20 De mens gaf dus 
namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht, en aan 
al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens 
niet. 21 Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen; en 
terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor 
in de plaats. 22 En de HEER God vormde de rib die Hij uit de mens had 
weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. 23 Toen zei 

de mens: ‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn 
vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’

24 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich 
hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. 25 Ze waren bei-
den naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte 
voor elkaar.

Het einde van het Paradijs (Gen. 3,1-24)

3 1 Van alle dieren, die de HEER God gemaakt had, was er geen zo sluw 
als de slang. Ze zei tegen de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat 

je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ 2 De vrouw zei tegen de 
slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin.  
3 God heeft alleen gezegd: “Van de vruchten van de boom die midden in 
de tuin staat mag je niet eten; je mag haar zelfs niet aanraken; anders 
zul je sterven.” ’ 4 Maar de slang zei tegen de vrouw: ‘Je zult helemaal niet 
sterven! 5 God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom 
eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed 
en kwaad.’ 6 Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en 
dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht 
door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van 
aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.

15 Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost 
en het hare. Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’ 

16 En tegen de vrouw heeft Hij gezegd: ‘Ik zal de lasten van jouw 
zwangerschap zeer zwaar maken: met pijn zul je kinderen baren. Naar 
je man zal je begeerte uitgaan, hoewel hij over je heerst.’ 

17 En tegen de man heeft Hij gezegd: ‘Omdat je hebt geluisterd naar 
je vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik je had verboden, zal de 
grond vervloekt zijn omwille van jou! Zwoegend zul je van hem eten, 
alle dagen van je leven. 18 Distels en doorns zal hij voortbrengen, met 
veldgewas moet jij je voeden. 19 In het zweet zul je werken voor je 
brood, tot je terugkeert naar de grond, waaruit je bent genomen: je 
bent stof, en tot stof keer je terug.’

20 De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden 
van alle levenden. 21 En de HEER God maakte kleren van huiden voor 
de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee.

22 De HEER God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als 
een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt 
en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten, zou 
hij eeuwig blijven leven!’ 23 Daarom verwees de HEER God hem uit 
de tuin van Eden, en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit 
hij was genomen. 24 Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de 

7 Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt 
waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar 
lendenschorten van. 8 Toen zij bij het opkomen van de middagwind 
de HEER God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn 
vrouw zich voor de HEER God tussen de bomen van de tuin.

9 Maar de HEER God riep de mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’  
10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat 
ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ 11 Maar Hij zei: ‘Wie heeft 
je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die 
Ik verboden heb?’ 12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij als 
gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb 
ik gegeten.’ 13 Daarop vroeg de HEER God aan de vrouw: ‘Hoe heb je 
dat kunnen doen?’ De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen 
heb ik gegeten.’ 14 De HEER God zei toen tegen de slang: ‘Omdat je 
dit gedaan hebt, ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder 
alle wilde beesten! Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle 
dagen van je leven! 

‘Eden’, Hebreeuws voor 
‘gelukzaligheid’, staat voor 
het paradijs. Dat moet toch 
vooral worden begrepen als 
de symbolische plaats van het 
oorspronkelijke geluk. In de 
verzen daarop, 9-14, worden 
onder meer de rivieren van 
Eden beschreven.

De boom van de kennis 
van goed en kwaad staat in 
overdrachtelijke zin voor een 
houding waarbij de mens 
zelf moet bepalen wat goed 
en slecht is. God wil niet 
verhinderen dat wij het goede 
onderkennen en daarnaar 
handelen.

Deze verzen worden vaak 
verkeerd begrepen als een 
rechtvaardiging voor de on-
dergeschiktheid van de vrouw. 
Toch betekent ‘hulp’ (v18, 20) 
in het Hebreeuws ook redding 
en bescherming, en ‘die bij 
hem past’ geeft aan dat de 
beide geslachten van dezelfde 
rang zijn. De man bevestigt dat 
in het eerste wat hij zegt, in 
v23. Het beeld van het ‘vormen’ 
uit de rib laat zien dat de twee 
oorspronkelijk bij elkaar horen.

‘Mannin’ (vrouw) en ‘man’ 
zijn in het Hebreeuws 

een spel met woorden (ischah 
en isch). Dat laat zien dat ze 
bij elkaar horen – ze zijn voor 
elkaar geschapen.

Esoterici omarmen graag 
bomen. Ook de christe-

nen kennen een ‘levensboom’ 
die ze moeten omarmen, het 
kruis. Aan de boom van het 
kruis begon het leven opnieuw.

Jezus Christus volgt  
de weg van Adam in 

omgekeerde richting. In tegen-
stelling tot Adam is Hij echt ‘als 
God’... Omdat hij niet de weg 
van de macht, maar de weg van 
de liefde kiest, kan hij nu tot 
Adams leugen, tot in de dood 
afdalen en daar de waarheid 
vestigen, het leven geven.  
Zo wordt Christus de nieuwe → 

God, ons van u afkeren 
betekent vallen. Ons tot 

u wenden betekent opstaan. 
In u blijven betekent veilige 
houvast. 

AUGUSTINUS

Maar waar de zonde heeft 
gewoekerd, werd de gena-

de mateloos. Zoals de zonde haar 
heerschappij heeft uitgeoefend 
door de dood, zo zal de genade 
heersen door de gerechtigheid 
en leiden tot eeuwig leven, dank-
zij Jezus Christus onze Heer.

Rom. 5,20b-21

→ Adam, met wie het mens-zijn 
opnieuw begint. Hij, die van 
het begin af aan verband en 
verbondenheid is: de Zoon – 
hij herstelt de verbindingen. 
Zijn gespreide armen zijn de 
geopende verbinding die altijd 
voor ons zal blijven openstaan.

PAUS BENEDICTUS XVI  
Im Anfang schuf Gott, 1986
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De tweede vertelling (Gen. 2,4b-25)
4b Toen de HEER God aarde en hemel maakte, 5 waren er op aarde 

nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de 
HEER God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog 
geen mens om de grond te bebouwen, 6 om het water uit de aarde 
omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. 7 Toen boetseerde 
de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies 
hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.

15 De HEER God sprak: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik 
ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’ 19 Toen boetseerde de 
HEER God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de 
lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen: 
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. 20 De mens gaf dus 
namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht, en aan 
al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens 
niet. 21 Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen; en 
terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor 
in de plaats. 22 En de HEER God vormde de rib die Hij uit de mens had 
weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. 23 Toen zei 

de mens: ‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn 
vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’

24 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich 
hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. 25 Ze waren bei-
den naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte 
voor elkaar.

Het einde van het Paradijs (Gen. 3,1-24)
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zul je sterven.” ’ 4 Maar de slang zei tegen de vrouw: ‘Je zult helemaal niet 
sterven! 5 God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom 
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en kwaad.’ 6 Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en 
dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht 
door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van 
aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.

15 Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost 
en het hare. Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’ 

16 En tegen de vrouw heeft Hij gezegd: ‘Ik zal de lasten van jouw 
zwangerschap zeer zwaar maken: met pijn zul je kinderen baren. Naar 
je man zal je begeerte uitgaan, hoewel hij over je heerst.’ 

17 En tegen de man heeft Hij gezegd: ‘Omdat je hebt geluisterd naar 
je vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik je had verboden, zal de 
grond vervloekt zijn omwille van jou! Zwoegend zul je van hem eten, 
alle dagen van je leven. 18 Distels en doorns zal hij voortbrengen, met 
veldgewas moet jij je voeden. 19 In het zweet zul je werken voor je 
brood, tot je terugkeert naar de grond, waaruit je bent genomen: je 
bent stof, en tot stof keer je terug.’

20 De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden 
van alle levenden. 21 En de HEER God maakte kleren van huiden voor 
de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee.
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de tuin van Eden, en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit 
hij was genomen. 24 Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de 

7 Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt 
waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar 
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10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat 
ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ 11 Maar Hij zei: ‘Wie heeft 
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gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb 
ik gegeten.’ 13 Daarop vroeg de HEER God aan de vrouw: ‘Hoe heb je 
dat kunnen doen?’ De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen 
heb ik gegeten.’ 14 De HEER God zei toen tegen de slang: ‘Omdat je 
dit gedaan hebt, ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder 
alle wilde beesten! Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle 
dagen van je leven! 

‘Eden’, Hebreeuws voor 
‘gelukzaligheid’, staat voor 
het paradijs. Dat moet toch 
vooral worden begrepen als 
de symbolische plaats van het 
oorspronkelijke geluk. In de 
verzen daarop, 9-14, worden 
onder meer de rivieren van 
Eden beschreven.

De boom van de kennis 
van goed en kwaad staat in 
overdrachtelijke zin voor een 
houding waarbij de mens 
zelf moet bepalen wat goed 
en slecht is. God wil niet 
verhinderen dat wij het goede 
onderkennen en daarnaar 
handelen.

Deze verzen worden vaak 
verkeerd begrepen als een 
rechtvaardiging voor de on-
dergeschiktheid van de vrouw. 
Toch betekent ‘hulp’ (v18, 20) 
in het Hebreeuws ook redding 
en bescherming, en ‘die bij 
hem past’ geeft aan dat de 
beide geslachten van dezelfde 
rang zijn. De man bevestigt dat 
in het eerste wat hij zegt, in 
v23. Het beeld van het ‘vormen’ 
uit de rib laat zien dat de twee 
oorspronkelijk bij elkaar horen.

‘Mannin’ (vrouw) en ‘man’ 
zijn in het Hebreeuws 

een spel met woorden (ischah 
en isch). Dat laat zien dat ze 
bij elkaar horen – ze zijn voor 
elkaar geschapen.

Esoterici omarmen graag 
bomen. Ook de christe-

nen kennen een ‘levensboom’ 
die ze moeten omarmen, het 
kruis. Aan de boom van het 
kruis begon het leven opnieuw.

Jezus Christus volgt  
de weg van Adam in 

omgekeerde richting. In tegen-
stelling tot Adam is Hij echt ‘als 
God’... Omdat hij niet de weg 
van de macht, maar de weg van 
de liefde kiest, kan hij nu tot 
Adams leugen, tot in de dood 
afdalen en daar de waarheid 
vestigen, het leven geven.  
Zo wordt Christus de nieuwe → 

God, ons van u afkeren 
betekent vallen. Ons tot 

u wenden betekent opstaan. 
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houvast. 

AUGUSTINUS

Maar waar de zonde heeft 
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de mateloos. Zoals de zonde haar 
heerschappij heeft uitgeoefend 
door de dood, zo zal de genade 
heersen door de gerechtigheid 
en leiden tot eeuwig leven, dank-
zij Jezus Christus onze Heer.

Rom. 5,20b-21

→ Adam, met wie het mens-zijn 
opnieuw begint. Hij, die van 
het begin af aan verband en 
verbondenheid is: de Zoon – 
hij herstelt de verbindingen. 
Zijn gespreide armen zijn de 
geopende verbinding die altijd 
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oostkant van de tuin van Eden plaatste Hij de cherubs en de vlam 
van het wentelend zwaard, om de weg naar de boom van het leven 
te bewaken.

In hoofdstuk 4, het volgende hoofdstuk, breidt het kwaad zich verder uit: Kaïn slaat zijn broer Abel dood. In Gen. 6 is 
het geweld op aarde inmiddels zo sterk toegenomen, dat God een einde wil maken aan het tomeloze kwaad en een 
zondvloed stuurt. Van die vloed zullen alleen de rechtschapen Noach (Gen. 6,9) en zijn familie, samen met vertegen-
woordigers van alle levende wezens, worden gered. Wanneer de vloed voorbij is, zegent God de mensen, geeft hen 
nieuwe geboden en een blijvend verbond.

Gods verbond met alle levenden (Gen. 9,8-16)

9 8 God God zei tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Nu sluit Ik mijn ver-
bond met u en met uw nageslacht, 10 en met alle levende we-

zens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle 
dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn 
gekomen, alle dieren van de aarde. 11 Ik sluit met u mijn ver-
bond, dat nooit meer enig levend wezen door het water 
van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich 

nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.’ 12 En 
God zei: ‘Dit is het teken van het verbond, dat Ik sluit tussen Mij en 
u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. 13 Ik zet 
mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen 
Mij en de aarde. 14 Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, en 
de boog in de wolken zichtbaar wordt, 15 dan zal Ik denken aan het 
verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, aan alles wat leven 
heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, om 
alles wat leeft te verdelgen. 16 Als de boog in de wolken staat, zal Ik 
hem zien en daarbij denken aan het altijddurend verbond tussen God 
en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft.

Gen. 10 presenteert de totale mensheid als één grote familie van zeventig volkeren die allemaal van de drie zonen 
van Noach afstammen. Daarmee wil dit hoofdstuk uitdrukking geven aan de samenhang, volheid en gelijkwaardigheid 
van die volkeren, maar tegelijk ook aan hun veelzijdigheid en verscheidenheid. Maar gelijk in het volgende verhaal 
gaat deze harmonie alweer verloren.

en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat 
wat de ander zegt.’ 8 En de HEER dreef hen vandaar naar alle kanten 
de hele aardbodem over, en er kwam een einde aan de bouw van de 
stad. 9 Daarom noemt men die stad Babel, want de HEER heeft daar 
verwarring gebracht in de taal van alle mensen, en hen vandaar over 
de hele aardbodem verspreid.

VERTELLINGEN OVER ABRAHAM EN SARA (GEN. 11-25)

Met Abram, die later Abraham wordt genoemd, begint God een geschiedenis van bijzondere uitverkiezingen. Abraham 
betekent ‘Vader van een menigte’ (Gen. 17,4-5). Die naam is een programma. De uitverkiezing is niet alleen een 
privilege, maar ook een belofte waaraan voorwaarden zijn verbonden. Je vertrouwde omgeving verlaten betekent 
veiligheid en vertrouwdheid opgeven, maar biedt ook een kans om rijper te worden en meer te leren kennen van de 
wijdte die God zelf kenmerkt.

Gods beroep op Abram (Gen. 12,1-5)

12 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en 
ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. 2 Ik zal een 

groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, 
zodat u een zegen zult zijn. 3 Ik zal degenen zegenen die u zegenen, 
maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen alle ge-
slachten op aarde zich gezegend noemen.’

Over de bouw van de toren van Babel 
(Gen. 11,1-9)

11 1 Alle mensen op aarde spraken 
één taal en gebruikten dezelfde 

woorden. 2 Nadat ze uit het oosten weg-
getrokken waren, vonden ze een vlakte in 
Sinear en vestigden zich daar. 3 Zij zeiden 
tegen elkaar: ‘Kom, laten wij tegels maken 
en ze harden in het vuur.’ De tegels ge-
bruikten zij als bouwstenen, met asfalt als 
specie. 4 Nu zeiden ze: ‘Laten wij een stad 
bouwen met een toren, waarvan de spits 
tot in de hemel reikt; dan krijgen wij naam 
en worden wij niet over de aardbodem 
verspreid.’ 5 Toen de HEER neerdaalde om 
de stad en de toren die de mensen bouw-
den, te zien, 6 zei Hij: ‘Nu zijn ze één volk 
en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij 

nu doen is nog maar een begin; later 
zal geen enkel plan van hen meer te 

stuiten zijn. 7 Laten Wij neerdalen 
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Met de ‘boog’ wordt de 

regenboog bedoeld. De zon die 
na de zware regen doorbreekt, 
tovert een kleurenspectrum 
in de atmosfeer en vormt als 
verbinding van hemel en aarde 
het symbool van de verzoening 
van die twee.

De menselijke hoogmoed 
en eerzucht (‘krijgen wij een 
naam’) hebben zelden mensen 
bijeengebracht. Vaker vormen 
ze een aanleiding tot conflicten 
en verdeeldheid. De volgende 
verzen tonen dit verband als 
goddelijk ingrijpen.

Het verhaal spreekt op 
ironische toon over ‘Babel’ 
en brengt dat in verband met 
‘verwarring’ (in het Hebreeuws 
balal), maar in de taal van de 
Babyloniërs betekent ‘Babel’ 
juist ‘Poort van God’.

‘Zegen(en)’ is het grote 
geschenk en de opdracht aan 
Abraham. Zijn intensieve relatie 
met God moet en zal vruchtbaar 
worden voor anderen. Zo geeft 
God hem een ‘naam’, roem, in 
tegenstelling tot de menselijke 
eerzucht (vgl. Gen. 11,4).

Het ‘verbond’ is een be-
langrijk motief in de Bijbel (zie 
ook Gen. 15; Ex. 19; Jer. 31 en 
voor Jezus). ‘Dit is mijn bloed 
van het verbond, dat voor 
velen wordt vergoten.’ (Marc. 
14,24) Dat betekent dat God 
zich duurzaam met de mens 
verbindt, en zo laat zien dat hij 
een relatie met ons wil.

God waakt ook dan over de 
mensen wanneer ze tegen hem 
hebben gehandeld. Hij kleedt 
Adam en Eva, zodat ze zich niet 
langer hoeven te schamen.

Esperanto strijdt tegen 
de gevolgen van de bouw 

van de Toren van Babel: Deze 
eenvoudig te leren kunsttaal 
werd in de negentiende eeuw 
bedacht om de internationale 
verstandhouding te vereenvou-
digen. Wat het Esperanto niet 
is gelukt, kreeg Pinksteren wel 
voor elkaar.

Er heeft in Babylon ook 
werkelijk een toren 

gestaan: Het was een getrapte 
tempeltoren met een grond- 
oppervlak van ongeveer 91 x 
91 m. Van die toren is echter 
afgezien van de fundamenten 
verder niets bewaard gebleven.

Als je iemand kunt ver-
trouwen, is een contract 

overbodig. Als je iemand niet 
kunt vertrouwen, heb je aan 
een contract ook niets.

JEAN PAUL GETTY (1892-1976), 
Amerikaanse zakenman 
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oostkant van de tuin van Eden plaatste Hij de cherubs en de vlam 
van het wentelend zwaard, om de weg naar de boom van het leven 
te bewaken.

In hoofdstuk 4, het volgende hoofdstuk, breidt het kwaad zich verder uit: Kaïn slaat zijn broer Abel dood. In Gen. 6 is 
het geweld op aarde inmiddels zo sterk toegenomen, dat God een einde wil maken aan het tomeloze kwaad en een 
zondvloed stuurt. Van die vloed zullen alleen de rechtschapen Noach (Gen. 6,9) en zijn familie, samen met vertegen-
woordigers van alle levende wezens, worden gered. Wanneer de vloed voorbij is, zegent God de mensen, geeft hen 
nieuwe geboden en een blijvend verbond.

Gods verbond met alle levenden (Gen. 9,8-16)

9 8 God God zei tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Nu sluit Ik mijn ver-
bond met u en met uw nageslacht, 10 en met alle levende we-

zens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle 
dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn 
gekomen, alle dieren van de aarde. 11 Ik sluit met u mijn ver-
bond, dat nooit meer enig levend wezen door het water 
van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich 

nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.’ 12 En 
God zei: ‘Dit is het teken van het verbond, dat Ik sluit tussen Mij en 
u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. 13 Ik zet 
mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen 
Mij en de aarde. 14 Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, en 
de boog in de wolken zichtbaar wordt, 15 dan zal Ik denken aan het 
verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, aan alles wat leven 
heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, om 
alles wat leeft te verdelgen. 16 Als de boog in de wolken staat, zal Ik 
hem zien en daarbij denken aan het altijddurend verbond tussen God 
en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft.

Gen. 10 presenteert de totale mensheid als één grote familie van zeventig volkeren die allemaal van de drie zonen 
van Noach afstammen. Daarmee wil dit hoofdstuk uitdrukking geven aan de samenhang, volheid en gelijkwaardigheid 
van die volkeren, maar tegelijk ook aan hun veelzijdigheid en verscheidenheid. Maar gelijk in het volgende verhaal 
gaat deze harmonie alweer verloren.

en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat 
wat de ander zegt.’ 8 En de HEER dreef hen vandaar naar alle kanten 
de hele aardbodem over, en er kwam een einde aan de bouw van de 
stad. 9 Daarom noemt men die stad Babel, want de HEER heeft daar 
verwarring gebracht in de taal van alle mensen, en hen vandaar over 
de hele aardbodem verspreid.

VERTELLINGEN OVER ABRAHAM EN SARA (GEN. 11-25)

Met Abram, die later Abraham wordt genoemd, begint God een geschiedenis van bijzondere uitverkiezingen. Abraham 
betekent ‘Vader van een menigte’ (Gen. 17,4-5). Die naam is een programma. De uitverkiezing is niet alleen een 
privilege, maar ook een belofte waaraan voorwaarden zijn verbonden. Je vertrouwde omgeving verlaten betekent 
veiligheid en vertrouwdheid opgeven, maar biedt ook een kans om rijper te worden en meer te leren kennen van de 
wijdte die God zelf kenmerkt.

Gods beroep op Abram (Gen. 12,1-5)

12 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en 
ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. 2 Ik zal een 

groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, 
zodat u een zegen zult zijn. 3 Ik zal degenen zegenen die u zegenen, 
maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen alle ge-
slachten op aarde zich gezegend noemen.’

Over de bouw van de toren van Babel 
(Gen. 11,1-9)

11 1 Alle mensen op aarde spraken 
één taal en gebruikten dezelfde 

woorden. 2 Nadat ze uit het oosten weg-
getrokken waren, vonden ze een vlakte in 
Sinear en vestigden zich daar. 3 Zij zeiden 
tegen elkaar: ‘Kom, laten wij tegels maken 
en ze harden in het vuur.’ De tegels ge-
bruikten zij als bouwstenen, met asfalt als 
specie. 4 Nu zeiden ze: ‘Laten wij een stad 
bouwen met een toren, waarvan de spits 
tot in de hemel reikt; dan krijgen wij naam 
en worden wij niet over de aardbodem 
verspreid.’ 5 Toen de HEER neerdaalde om 
de stad en de toren die de mensen bouw-
den, te zien, 6 zei Hij: ‘Nu zijn ze één volk 
en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij 

nu doen is nog maar een begin; later 
zal geen enkel plan van hen meer te 

stuiten zijn. 7 Laten Wij neerdalen 
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Met de ‘boog’ wordt de 
regenboog bedoeld. De zon die 
na de zware regen doorbreekt, 
tovert een kleurenspectrum 
in de atmosfeer en vormt als 
verbinding van hemel en aarde 
het symbool van de verzoening 
van die twee.

De menselijke hoogmoed 
en eerzucht (‘krijgen wij een 
naam’) hebben zelden mensen 
bijeengebracht. Vaker vormen 
ze een aanleiding tot conflicten 
en verdeeldheid. De volgende 
verzen tonen dit verband als 
goddelijk ingrijpen.

Het verhaal spreekt op 
ironische toon over ‘Babel’ 
en brengt dat in verband met 
‘verwarring’ (in het Hebreeuws 
balal), maar in de taal van de 
Babyloniërs betekent ‘Babel’ 
juist ‘Poort van God’.

‘Zegen(en)’ is het grote 
geschenk en de opdracht aan 
Abraham. Zijn intensieve relatie 
met God moet en zal vruchtbaar 
worden voor anderen. Zo geeft 
God hem een ‘naam’, roem, in 
tegenstelling tot de menselijke 
eerzucht (vgl. Gen. 11,4).

Het ‘verbond’ is een be-
langrijk motief in de Bijbel (zie 
ook Gen. 15; Ex. 19; Jer. 31 en 
voor Jezus). ‘Dit is mijn bloed 
van het verbond, dat voor 
velen wordt vergoten.’ (Marc. 
14,24) Dat betekent dat God 
zich duurzaam met de mens 
verbindt, en zo laat zien dat hij 
een relatie met ons wil.

God waakt ook dan over de 
mensen wanneer ze tegen hem 
hebben gehandeld. Hij kleedt 
Adam en Eva, zodat ze zich niet 
langer hoeven te schamen.

Esperanto strijdt tegen 
de gevolgen van de bouw 

van de Toren van Babel: Deze 
eenvoudig te leren kunsttaal 
werd in de negentiende eeuw 
bedacht om de internationale 
verstandhouding te vereenvou-
digen. Wat het Esperanto niet 
is gelukt, kreeg Pinksteren wel 
voor elkaar.

Er heeft in Babylon ook 
werkelijk een toren 

gestaan: Het was een getrapte 
tempeltoren met een grond- 
oppervlak van ongeveer 91 x 
91 m. Van die toren is echter 
afgezien van de fundamenten 
verder niets bewaard gebleven.

Als je iemand kunt ver-
trouwen, is een contract 

overbodig. Als je iemand niet 
kunt vertrouwen, heb je aan 
een contract ook niets.

JEAN PAUL GETTY (1892-1976), 
Amerikaanse zakenman 




