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  Voor onze kleinkinderen 
 

 
Pake Eelke vertelt uit de Bijbel     

 

 

KINDERBIJBEL VOOR DE OUDERE JEUGD 

 

 

Het Oude Testament   -   deel 1   -  De Mensen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees maar niet bang, wij zijn met veel meer dan zij…. 

         En wij zijn veel sterker dan zij…. 

                Wees maar niet bang!         (2 Koningen 6 : 16)  
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Hoofdstuk 1         

 
Lieve kleinkinderen, 

 

Jullie hebben van omie en mij al een kinderbijbel gekregen en nu krijgen jullie 

er nog één. In die eerste kinderbijbel ging het over de Here Jezus. In de bijbel is 

dat het tweede deel, het Nieuwe Testament. Dat hebben jullie dus al.  

Nu ga ik beginnen met het vertalen, navertellen van verhalen uit het Oude 

Testament, zoals Ulbe van Houten die in zijn kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ 

verteld heeft. 

 

Het eerste hoofdstuk gaat over het ontstaan van deze wereld en over het 

Paradijs, de Hof van Eden, de mooie tuin waarin de eerste twee mensen op deze 

aarde gewoond hebben. 

 

Het ontstaan van deze wereld, het ontstaan van het grote heelal wordt daar 

beschreven. In de bijbel staat dat God alles gemaakt heeft, maar niet hoe en 

wanneer Hij dat gedaan heeft. De bijbel is geen aardrijkskundeboek. Nee, jullie 

kunnen geen natuurkunde, geen biologie en geen scheikunde uit dit boek van 

God leren.  

 

In  de bijbel staat dat God het begin is van al het leven op deze wereld. Ook 

jullie en omie en ik hebben ons leven van God gekregen. De geleerdste mensen 

op deze wereld kunnen uit dode stoffen geen leven maken. Nee, dat kan God 

alleen. Sterker nog, God heeft niets nodig om iets te scheppen. Hij zegt het en 

het is er. Voor ons mensen is dat onbegrijpelijk. Maar weet goed dat God geen 

mens is! God is God. 

 

Wij kennen allemaal onze geboortedatum, maar op  welke dag wij eenmaal 

moeten sterven, dat weten wij niet. Na onze dood wordt ons lichaam na lange of 

korte tijd weer stof. Je kunt ook zeggen dat ons lichaam vergaat tot aarde of 

gewoon modder.  

Maar met dank aan de Here Jezus mogen wij allemaal ons leven, wanneer wij 

sterven, aan Hem toevertrouwen. Aan Jezus die bij Zijn Vader, bij God in de 

hemel woont. En dat mag ook nu al gedurende ons hele leven. 

 

Ik schreef in de regel hierboven: met ons leven. Mijn moeder leerde mij vroeger 

met je ziel, terwijl ik altijd zeg van met je eigen ik, de persoon die jij bent, je 

persoonlijkheid. Ja, met je leven dat jij van God bij je geboorte gekregen hebt. 

Die persoon die jij bent, die sterft namelijk nooit. Dat doet alleen je lichaam.  

 

In de kinderbijbel die jullie al van ons gekregen hebben, kunnen jullie lezen dat 

onze Here Jezus met zijn bloed, met zijn sterven aan het kruis op Golgotha en 
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met Zijn opstanding uit de dood voor alle straf betaald heeft die wij mensen 

verdiend hadden. 

 

 
Hoofdstuk 1        -       Het Paradijs        -      Genesis 1, 2 en 3 

 

Ver in het oosten, in het land van Eden, lag de Hof van Eden, vaak het Paradijs 

genoemd. Dit was de tuin die God voor de mensen gemaakt had. Daar mocht de 

mens nu voor altijd wonen in de koele schaduw van de bomen, bij de bloeiende 

bloemen en aan het spiegelende water in de rivieren. De tuin was groot en erg 

uitgestrekt. Soms dacht de eerste mens Adam dat die tuin voor hem alleen te 

groot was en dat God, hij wist niet hoe, meer mensen zou maken.  

 

Hij wist hoe de Heere God in het begin alle dingen geschapen had: het licht en 

de hoge luchten, de zee en het droge land, de bomen en de kruiden, de 

hemellichamen en de dieren. 

Adam wist ook hoe de Heere hem op de zesde dag gemaakt had: hoe God zijn 

lichaam gebouwd had uit de aarde, uit een grote klomp klei en dat God toen in 

zijn neusgaten de adem van leven geblazen had. 

Zo kwam het dat hij bij de aarde hoorde, de bruine aarde waar hij naar genoemd 

was.  Adam wist dat hij naar Gods beeld, naar Zijn Gelijkenis geschapen was. 

En omdat hij God lief had deed hij trouw het werk dat hij van God moest doen: 

de tuin bewerken en er zorg voor dragen. 

 

In het midden van de tuin stond dicht bij de Levensboom, de Boom van kennis 

van goed en kwaad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Levensboom en de Boom van kennis van goed en kwaad 

 

Van die laatster boom mocht hij geen vruchten eten. God had hem daarvoor 

goed gewaarschuwd: ‘De dag dat jij van die boom eet, zal jij sterven’ en omdat 
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Adam altijd zonder tegen te spreken Gods wil deed, kwam hij niet eens in de 

buurt van die boom. Als hij trouw deed wat God hem gebood zou hij niet 

sterven.  

 

Toch moest Adam steeds maar weer denken aan die ene vraag: waarom moest 

deze tuin zo groot zijn en hij zo alleen? Alle dieren leefden twee bij twee. 

Waarom was hij zo alleen? 

Ja, want dat hij alleen was besefte hij heel goed na die dag dat alle dieren langs 

hem heen waren gelopen en hij ze een naam had moeten geven. 

Stil had hij in de schaduw van de bomen gestaan. En over het door de zon 

beschenen pad waren de dieren twee aan twee voor hem langs gelopen. De 

zware olifanten, waar de grond van trilde en de lichtvoetige reeën, die de grond 

bijna niet aanraakten. De rustige schapen en de drukke apen. De ruige beer en de 

gladde panter. Schommelende kamelen en langzaam lopende koeien. De ezel 

met zijn lange oren en de geit met zijn lange witte baard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle dieren in het Paradijs had Adam een naam gegeven. 

 

En alle vogels waren er: de ooievaar met zijn brede vleugels, de struisvogel met 

zijn lange hals, de pronkende pauw, de bonte ekster en de nachtegaal, die zong. 

En tot slot de kleine dieren: de muis, die ritselend door het gras liep, de vlugge 

wezel, de sprinkhaan, de torren en de vlinders. 

Het was heerlijk om daar te staan, een koning over de dieren. En direct, toen hij 

de dieren zag, kende hij hun aard en bedacht een naam, die bij elk dier paste.  

En niet één van deze dieren was bang voor hem. Een hond legde vertrouwelijk 

zijn kop in zijn handen, een poes wreef langs zijn benen, een witte duif ging op 
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zijn schouder zitten en de bok wilde met hem stoeien, maar even later waren ze 

hem vergeten en gingen ze hun eigen gang. 

Toen alle dieren weg waren, voelde Adam zich gewoon eenzaam: hij wilde 

graag dat er ook iemand bij hem was, iemand die bij hem hoorde, net zoals de 

dieren ook met hun tweeën waren. Iemand die hem begreep en hem bij alles zou 

willen helpen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te midden van alle dieren voelde Adam zich eenzaam. 
 

Later, toen Adam ergens in de tuin lag te slapen, kwam God en nam een rib uit 

zijn zij en bouwde van die rib een vrouw voor hem.  

Toen hij wakker werd en haar zag was hij erg blij. God zei tegen hem dat zij 

gebouwd was vanuit zijn rib, vlees van zijn vlees en been van zijn been. Hij 

vond dat helemaal niet vreemd. Het was net alsof hij haar al heel lang kende. 

En zomaar, met een hart vol van blijdschap kwamen er woorden in zijn mond en 

zong hij zijn eerste lied. 

Zij luisterde blij naar hem en had hem lief. Het wonderlijkste was dat door hun 

diepe liefde voor elkaar, hun liefde voor God niet minder werd.  

 

Nu liepen ze samen door de paden van de tuin en deden ze samen de dagelijkse 

werkzaamheden. Adam vertelde zijn vrouw alles wat hij maar wist. Van God die 

hem het leven had gegeven en van het Paradijs waarin zij nu samen woonden. 

Adam vertelde van de dieren en ook hoe hij op haar gewacht had. En natuurlijk 

sprak Adam ook over de twee bomen, waar ze niet van mochten eten. 
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Adam en Eva waren volkomen gelukkig in het Paradijs. 
 

Deze beide blijde mensen wisten niet dat één hun gangen naging en hen tot 

kwaad wilde verleiden. Zien konden ze hem niet, de satan, want net zoals de 

engelen was hij een geest. Hij was zelf een engel geweest, maar omdat hij in 

opstand was gekomen tegen God, was hij met zijn volgelingen uit de hemel 

geworpen. Vanaf die tijd haatte hij God en alles wat uit God was. Hij had maar 

één doel: alles kapot maken wat goed, gelukkig en zuiver was.  

De hemel kon hij niet weer binnenkomen. Maar dan zou de aarde van hem zijn. 

Geen engel kon hij meer verleiden, maar nu zou hij de mensen verkeerde dingen 

laten doen! 

De vrouw, die als laatste geschapen was zou hij als eerste verleiden. En de 

slang, de listigste van alle dieren, moest hem helpen…, 

 

Op zekere dag, toen de vrouw alleen in het midden van de tuin was, begon de 

slang tegen haar te praten.  

‘Is het waar dat God gezegd heeft, dat jullie van alle bomen in deze tuin niet 

mogen eten?’ 

De vrouw keek hem verbaasd aan. Niet dat de slang kon praten, vond ze 

vreemd, maar juist dat hij het precies verkeerd zei. 

‘Zo is het niet,’ zei ze vriendelijk, ‘van alle bomen mogen wij eten, maar van 

deze ene niet. De dag dat wij van deze boom eten, sterven wij.’ 

Opnieuw begon de slang te praten. 
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‘Dit is niet eerlijk,’ zei hij, ‘zoals God dat tegen jullie gezegd heeft. Echt waar, 

jullie zullen niet sterven wanneer jullie van deze boom eten. Maar als jullie van 

deze boom eten zullen jullie gelijk aan God zijn, kennende het goede en het 

kwade. En juist omdat God het jullie niet gunt net zo te zijn als Hij, daarom 

heeft hij jullie verboden van deze boom te eten en dreigt Hij jullie met de dood.’ 

En met deze woorden van de slang kwam voor de eerste keer de twijfel in het 

hart van de vrouw. Zou het niet waar zijn wat God tegen Adam gezegd had? 

Maar misschien had haar man het toen niet goed begrepen en zij kon ook niet 

geloven dat de slang haar moedwillig zou bedriegen. 

Het hoorde ook zo mooi: gelijk aan God te zijn, niet meer onder Hem, maar 

naast Hem te staan en zelf kiezen tussen goed en kwaad! En klopte het niet met 

de naam, die Adam genoemd had: Boom van kennis van goed en kwaad? 

En toen ze naar de vruchten keek die daar zo uitnodigend hingen tussen de 

donkere bladeren, brandde plotseling een felle begeerte in haar. 

Ze stak haar hand uit, plukte van de vruchten en at. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze stak haar hand uit, plukte van de vruchten en at. 
 

Op datzelfde moment wist ze het: de slang had haar bedrogen….! Van al die 

mooie woorden was niets waar. En nu was het te laat: zij had van deze vrucht 

gegeten en nu moest ze sterven. Nog maar zo kort was ze in het paradijs en nu al 

moest ze dood…. 

‘Adam,’ riep ze bang, kom bij mij en help mij!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Adam,’ riep ze bang, kom bij mij en help mij!’ 
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Maar toen ze door de paden liep, haar ogen met afgrijzen vervuld en een hand 

op haar angstig kloppend hart, besefte ze dat haar man haar niet kon helpen. Hoe 

kon hij, die heilig was en goed, haar zonde begrijpen, haar berouw en diepe 

smart? Nu zou Adam leven en zij moest sterven. En wie weet, zou God voor hem 

een andere vrouw maken die net zo zuiver en rein was als hijzelf? 

Maar dat mocht niet! Zij wou hem niet kwijt. Hij hoorde bij haar vooral nu in 

haar grote nood. 

Als hij ook at…., dan  zou hij met haar moeten sterven…. Het was afschuwelijk, 

maar zo zou het toch moeten gebeuren. Alles was beter dan uit elkaar!  

Ze nam een besluit en droogde haar tranen. Hij mocht niet zien hoe erg het was.  

 

En toen ze eindelijk Adam gevonden had hield ze hem de vrucht voor. 

‘Ik heb gegeten,’ zei ze, ‘eet jij nu ook.’  

Haar donkere ogen dwongen. Zou hij het doen? Zou hij haar kiezen boven God? 

Toen hij de vrucht aannam uit haar trillende handen was ze bijna blij. Hij houdt 

wel veel van mij, dacht ze. Maar toen hij gegeten had en toen zijn ogen donker 

werden van verdriet, sloeg zij haar handen voor haar ogen en huilde bitter. 

Samen liepen ze de tuin in, elk aan een kant van het pad. Er was iets tussen hen 

dat nooit weer goed kon. En straks zouden ze met hun zware schuld voor God 

staan, naakt en bloot. Toen schaamden ze zich voor hun naaktheid en maakten 

van vijgenbladeren een schort over hun heupen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze maakten van vijgenbladeren een schort over hun heupen. 

 

Diezelfde dag nog kwam de Heere God. Toen ze Zijn voetstappen hoorden in de 

frisse wind van de avond, durfden ze niet tevoorschijn te komen. Eerst moest 

God  hen roepen met een stem die dreunde door de grote tuin. 

‘Adam, waar ben jij?’ 
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‘Heer,’ zei Adam, ‘ik hoorde U en omdat ik naakt ben verstopte ik mij.’ 

‘Wie heeft jou laten weten dat jij naakt bent? Of heb jij gegeten van een boom 

die Ik jullie verboden had?’ 

Adam boog zijn hoofd. Bang klopte het hart hem in de keel. En van klinkklare 

angst gaf hij zijn vrouw de schuld. 

‘De vrouw die U mij gegeven hebt gaf mij een vrucht van de boom en ik heb 

gegeten.’ 

Of wilde hij misschien de Heere zelf een verwijt maken en bedoelde hij:  

‘Waarom heeft U mij ook zo’n vrouw gegeven?’ 

 

‘Wat heb jij gedaan?’ vroeg God aan de vrouw.  

Wat moest ze zeggen, nu haar man alle schuld op haar schouders legde.  

Diezelfde man die toen in de tuin voor haar het lied van zijn liefde zong?  

‘De slang heeft mij bedrogen,’ klaagde ze, ‘en ik heb gegeten.’ 

Toen wachtten ze allebei op het vonnis dat God uit zou spreken: de dood. De 

dag dat jullie daarvan eten, zullen jullie sterven – dat woord was niet uit hun 

gedachten. 

Hoe konden deze beide schuldige mensen ook weten dat God hen toch nog 

wilde sparen? En dat God hen na een lang leven op aarde door sterven en dood 

heen toch nog de mogelijkheid van eeuwige leven wilde geven? Eens zou de  

Here Jezus geboren worden. Een mannelijke nakomeling van Eva. En door 

geloof in Hem zou het contact met God weer hersteld worden. En de mensen die 

in Jezus geloven het eeuwige leven krijgen. 

 

Het eerst sprak God het vonnis uit over de slang: ‘Omdat jij dit gedaan hebt, ben 

jij vervloekt onder alle dieren van het veld. Op je buik zul je over de aarde 

kruipen en stof zul je eten, zolang jij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen 

jou en deze vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare: jij bijt haar in de hiel, 

maar zij zal jouw kop verbrijzelen.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Jij bijt haar in de hiel, maar zij zal jouw kop verbrijzelen.’ 
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Direct daarna kwam het oordeel over de vrouw: veel pijn en smart zou ze in haar 

leven moeten uitstaan en veel verdriet zou ze hebben. Verdriet om de kinderen 

die ze zou krijgen en smart om de man die zij niet kon missen. De man die over 

haar zou heersen. 

 

Tegen Adam sprak de Heere: ‘Omdat jij geluisterd hebt naar de stem van je 

vrouw en gegeten hebt van de boom van kennis van goed en kwaad, daarom is 

de aardbodem om jou vervloekt en met pijn zul je daarvan eten. Ook zullen er 

veel doornen en distels groeien op het veld waar jouw koren groeit. Je zult je 

leven lang hard moeten werken om genoeg eten te hebben. Daarna keer je terug 

naar de aarde. Naar de grond waarvan jij gemaakt bent. Je was aarde en je zult 

weer aarde worden.’  

 

Toen de Heere was weggegaan bleven de mens en zijn vrouw verslagen staan. 

Wel verschrikkelijk zwaar was de straf die zij gekregen hadden: in plaats van 

heerlijke vruchten eten die in de tuin voor het grijpen hingen, moesten ze nu 

groenten en koren verbouwen en na hard werken dit voedsel eten dat op een 

vervloekte aarde groeide.  

Hard zou Adam moeten werken omdat het onkruid alles zou overwoekeren. 

En na een leven vol van moeite en zorg zou het lichaam tot stof vergaan. Een 

handvol stof in de aarde zou overblijven. De aarde van waaruit hij 

voortgekomen was. 

Niet alleen zij zouden onder dit oordeel vallen, maar ook alle mensen na hen. 

Alle zonen van Adam en alle dochters van Eva vielen onder dit oordeel van 

God.  

 

Eén lange ellende door alle eeuwen heen en dat allemaal door haar schuld! 

En toch, toen zij goed over alles nagedacht hadden wisten ze dat het was niet 

alleen lijden, niet alleen maar straf was. De dood hadden ze verdiend, maar ze 

mochten leven. 

In het zweet zou Adam zijn brood moeten verdienen. Maar was het geen genade, 

dat hij mocht eten? Pijn en smart zou de vrouw hebben om haar kinderen, maar 

was het niet een weelde om kinderen te krijgen en MOEDER te mogen zijn? 

 

En dan de vloek die over de slang uitgesproken was. Maar was dit ook niet al 

een zegen voor de mensen? Dat wondere woord dat het Kind van de vrouw de 

slang zou overwinnen. Maar bedoelde God niet de slang, maar de satan?  

Zou het dan zo zijn dat één van haar kinderen de vloek over de zonde weg zou 

nemen en dat alles dan toch nog goed zou komen? 

Was God dan zo barmhartig dat er genade en zegen was in Zijn oordeel en in 

Zijn straffen? 

Hoe goed moest God de Heer wel zijn dat dit hen nog ten deel zou vallen…. 
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Maar in het paradijs, die prachtige tuin waar ook de Boom van het Leven stond, 

daar mochten ze niet langer blijven. Het viel hen zwaar om de tuin te verlaten, 

maar het was verdiend en ze huilden niet. 

Voordat ze de grote wereld introkken doodde God een paar dieren en maakte 

voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hen die aan. 

Dit was een teken dat God de mensen het kwade vergeven had en dat Hij hen 

ook verder wilde helpen. 

En dan, ze hadden elkaar en mochten samen alles dragen. Adam was niet kwaad 

op zijn vrouw. Hij had haar vergeven, zoals God hem vergeven had. 

Soms dacht hij dat hij nu ze zwak was en een groot leed te dragen had nog meer 

van haar hield. Hij nam zich voor om haar in alles te helpen. 

En eens zou ze Moeder zijn, van zijn kinderen…. 

Toen wist hij ineens hoe hij haar zou noemen: Eva. Moeder-van-alle-levenden 

betekende dat woord. 

 

Terwijl Adam en Eva richting het oosten gingen, stonden voor het verloren 

Paradijs engelen op wacht om iedereen te keren die het zou wagen om naar de 

Levensboom te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdreven uit het Paradijs. 


