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VOORWOORD
Een kleine veertig jaren was ik als longarts werkzaam, de laatste
tijd voor mijn emeritaat als hoogleraar verbonden aan het UMC
te Utrecht. Je ontmoet in dit beroep veel patiënten die lijden aan
longkanker. Dat is nog altijd een slecht behandelbare long
aandoening. Veel patiënten overlijden na kortere of langere tijd,
minder dan 10% van hen bereikt een vijf-jaars overleving.
Veel van hen zijn dan ook met hun te verwachten sterven bezig
en niet zelden namen zij mij in vertrouwen en vroegen wat ik
dacht over een eventueel leven na de dood. Ik was in de eerste
tijd als longarts een agnost, iemand die onzeker is over het
bestaan van een God. Ik had dus ook slechts vage gedachten
over een mogelijk leven na de dood en kon hen geen goed
antwoord geven.
Ik wilde mijn patiënten met hun vragen en bezorgdheid over de
gevolgen van hun aanstaande dood niet laten zitten en besloot
hun vraag eens nader te gaan bestuderen. De enige literatuur
die over dit onderwerp ter beschikking staat is de Bijbel, alleen
dat boek vertelt je iets over een leven na de dood. Om als
waarheid te aanvaarden wat de Bijbel hierover zegt en dat te
kunnen overdragen aan patiënten, kun je echter geen agnost
blijven. Je moet ook aanvaarden dat God bestaat om te kunnen
begrijpen dat wat er in de Bijbel geschreven is over een leven na
de aardse dood, werkelijk uitvoerbaar is.
Nu geeft de Bijbel over God en zijn werk in relatie tot de mens
voldoende informatie om iemand voor de vraag te zetten vóór of
tegen God. Want voor een dergelijke keus komt ieder mens die
de Bijbel gaat bestuderen te staan. Ik koos vóór God en werd
een Christen. Dat maakte mijn werk als longarts gemakkelijker,
want nu kon ik de vragen van mijn patiënten over het leven na de
dood beantwoorden en hen de weg wijzen naar Gods Zoon,
Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven (Joh.
14:6), via Hem, Jezus, kan iedereen weten na zijn dood te
mogen leven in zijn nabijheid.
Mensen wijzen in meerderheid God af, zoals de hele menselijke
geschiedenis ons leert. Toch blijft God, vanuit zijn liefde voor
mensen, Zich steeds met hen bezighouden. Hij zond zijn Zoon
naar de aarde om er in onze plaats, als genoegdoening voor
onze tekortkomingen, onze zonden, aan een kruis te sterven.
Voortdurend is God op zoek naar een relatie met de mens.
Daarover gaat dit boek.
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INLEIDING
Bij alle menselijke samenlevingen heeft men een
bepaald religieus besef aangetroffen waarin goden
een rol spelen.
Dat begint met een eenvoudige voorstelling van
geestelijke machten, zoals men kan zien bij primitieve
samenlevingen. waarvan de religies primitieve
godsdiensten, of beter: religies van schriftloze volken
en traditionele religies worden genoemd.
Bij deze volken ontstonden allereerst geboden en
verboden die als taboe's doordrongen in het dagelijks
leven. Belangrijke functionarissen zoals sjamanen,
priesters en tovenaars werden aangesteld om de
uitvoering van de geboden en verboden te
controleren. Persoonlijke machten zoals goden en
geesten werden en worden vereerd bij het totemisme,
de natuurverering en het sjamanisme. Soms vereert
men onpersoonlijke krachten zoals bij het fetisjisme
en bij de magie.
Grote voormannen van de bestudering van primitieve
godsdiensten waren James George Frazer (18541941) en Edward Burnett Tylor (1832-1917), beide
antropologen.
ANIMISME
Eén van de voorbeelden van een traditionele religie is
het animisme. De term animisme is afkomstig van het
Latijnse woord animus (ziel) en wordt in de
volkenkunde en in de theologie gebruikt om de
godsdienst van de schriftloze volkeren in het
algemeen en het geloof aan het bezield-zijn door
geestelijke wezens in het bijzonder, aan te duiden.
De primitieve mens is volgens de Engelse geleerde
Tylor tot het geloof aan het bezield-zijn van natuur
verschijnselen gekomen door zijn ervaringen met
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verschijnselen als slaap, ziekte, dood en droom,
extase en hallucinatie. Deze ervaringen hebben geleid
tot het geloof in een ziel of geest die gedurende ziekte
of in een droom het lichaam tijdelijk kan verlaten en
die bij het sterven het lichaam voor goed achter zich
laat. Die ziel of geest kan daarna aan de nog levende
mensen verschijnen, bij voorbeeld in hun dromen.
De mens wordt bij het animisme opgevat als een
drieledig wezen, bestaande uit: een lichaam, een
levensprincipe, dat bij de dood verdwijnt en een
geestelijk wezen dat zich tijdens het leven van het
lichaam kan losmaken en dat ook na de dood blijft
voortbestaan.
De primitieve mens, aldus Tylor, heeft niet alleen aan
de menselijke verschijnselen een ziel toebedacht,
maar ook aan dieren, planten en aan natuurverschijnselen. Men gelooft dat alle dingen 'bezield'
zijn door geesten. Deze geesten, die men zich
voorstelt als personen, zijn verantwoordelijk voor
zowel heilzame als rampzalige gebeurtenissen en
verschijnselen in de samenleving en in de natuur. De
mens is deze geesten, die in feite niets anders zijn
dan gepersonifieerde oorzaken, gaan vereren.
Het animisme is de oudste en meest primitieve vorm
van godsdienst die wij kennen. Men treft het nu vooral
aan in Afrika en onder volken die nog als jagerverzamelaar leven zoals in de binnenlanden van
Australië en Nieuw-Guinea en onder de Indianen van
Zuid-Amerika.

ONTWIKKELING van de GODSDIENSTEN
In de loop van de geschiedenis hebben de godsdiensten een gecompliceerd ontwikkelingsproces
ondergaan. De geesten van het animisme kregen een
hoger niveau en werden goden die macht hebben
14

over de menselijke samenleving en die daarmee in
een bepaalde relatie treden.
Zo ontstonden de vijf wereldgodsdiensten.
In volgorde van ouderdom:
Hindoeïsme
Boeddhisme
en de drie monotheïstische godsdiensten
De joodse godsdienst
Het Christendom en
De Islam

HINDOEÏSME
Het Hindoeïsme is één van de oudste en grootste
godsdiensten in de wereld. Het heeft geen duidelijke
stichter en kent geen nauw omschreven en voor
iedereen geldende geloofsleer. De verscheidenheid
binnen het Hindoeïsme is dan ook groot, maar dat
neemt niet weg dat er opvattingen zijn die door een
meerderheid van alle Hindoes worden gedeeld. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de hindoeïstische verlossingsleer, die stelt dat de mens slechts eeuwige rust kan
vinden als zijn ziel opgaat in het 'brahman', de
hoogste macht in de kosmos, het eeuwig en eindeloos
bewustzijn.
De Hindoe-maatschappij is verdeeld in vier kasten,
groeperingen met een hiërarchische volgorde. De
priesters vormen de hoogste kaste, daarna edelen en
soldaten, kooplieden en dienaren. Daaronder staan
nog de paria’s, die niet tot de kasten behoren. Zij
mogen de heilige boeken, de Veda’s niet bestuderen.
In de praktijk vereren de meeste Hindoes de goden,
waarbij Vishnu en Shiva een bijzondere plaats
innemen. Maar behalve door godenverering zouden
ook andere wegen naar de verlossing kunnen leiden.
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In de wereld leven ca. 1 miljard Hindoes, waarvan de
overgrote meerderheid in India woont, het land waar
deze godsdienst al ver vóór het begin van onze
jaartelling tot ontwikkeling kwam. Verder vindt men
Hindoes in Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka
en in de landen waar in de loop der tijden vanuit ZuidAzië hindoeïstische bevolkingsgroepen heen zijn
getrokken. Tot deze laatste gebieden behoren o.m.
Birma, Maleisië, Oost- en Zuid-Afrika, het Caraïbische
gebied en Groot-Brittannië. In Nederland groeit de
groep van Surinaamse Hindoes gestaag.

BOEDDHISME
Het Boeddhisme is voortgekomen uit verzet tegen de
brahmanen, de hoogste priester-kaste in het oude
India. Deze geleerden verkondigden dat de mens
door strenge meditatie moest proberen één te worden
met het Brahman, de grote kracht achter alle dingen,
om zo verlichting te krijgen.
Gautama Boeddha probeerde langs een andere weg
dat heil te bereiken. Zoals hij in zijn leven een
middenweg zocht tussen grote weelde en zeer
strenge ascese, zo lanceerde hij ook zijn leer als een
compromis van uiteenlopende extreme opvattingen en
oplossingen.
Het Boeddhisme is eigenlijk geen godsdienst, want
het kent geen goden, er zijn alleen leefregels. Het
werd aanvankelijk door Boeddha opgezet als een
monnikenorde. Het groeide in India en over bijna
geheel Azië uit tot één van de grootste wereldbeschouwingen. In de 12e eeuw verdween het uit
India door vervolgingen van de kant van de Islam. In
India zelf komt daardoor het Boeddhisme nauwelijks
meer voor, het wordt nu vooral aangetroffen in de
landen ten Oosten van India.
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Men schat het aantal Boeddhisten in de wereld op
circa een half miljard.
De oudste heilige boeken van het Boeddhisme zijn de
Tripitaka, geschriften die in 250 jaar voor het begin
van onze jaartelling al waren voltooid. Na de dood van
Boeddha in (vermoedelijk) 486 v.C ontstonden
verschillende groeperingen binnen het Boeddhisme
met weer eigen en nieuwere commentaren.

DE MONOTHEÏSTISCHE GODSDIENSTEN
De Joden
Ongeveer tweeduizend jaar vóór het begin van onze
jaartelling ontstond de eerste monotheïstische, op één
God gerichte, godsdienst bij Abraham, de stamvader
van de Israëlieten. Met de nakomelingen van
Abraham en zijn zonen Isaäk en Jakob groeide het
aantal gelovigen van het Jodendom uit tot vele
miljoenen. Toen de Joden in het jaar zeventig door de
Romeinen uit hun land werden verdreven naar
verschillende gebieden van het Romeinse Rijk kwam
het joodse geloof en de joodse levenswijze in vrijwel
alle landen van de wereld terecht.
Veel Joden zijn na het oprichten van de Joodse Staat
in 1948 naar Palestina teruggegaan, daar leven nu
meer dan 6 miljoen Joden. Maar buiten Israël, vooral
in de Verenigde Staten, leven toch ook nog minsten 6
miljoen Joden.
Het heilige boek van de Joden is de Thora, waarvan
de eerste vijf delen aan Mozes als auteur worden
toegeschreven. Het werd al geschreven in de zesde
eeuw vóór het begin van onze jaartelling.
De Christenen
Omstreeks vier jaar vóór het begin van onze
jaartelling werd in Bethlehem in Judéa uit het joodse
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echtpaar Maria en Jozef een zoon geboren die zij
Jezus noemden. Hij ontwikkelde zich tot een joodse
rabbi, een prediker, die toen hij een jaar of dertig was
rondtrok door Palestina. Aan het einde van zijn korte
leven en op aanstichten van een regeringsraad van
joodse ambtenaren, de Joodse Raad, werd Jezus
door de toen over Palestina heersende Romeinen op
de heuvel Golgotha bij Jeruzalem, samen met nog
twee anderen, gekruisigd. Hij werd beschuldigd van
landverraad. Na zijn dood is Hij begraven in een
rotsgraf. Zijn volgelingen, de discipelen, vertelden dat
Hij, drie dagen na zijn begrafenis, weer tot leven was
gekomen. Hij was de stichter van het christelijke
geloof, dat over het gehele Middellandse Zeegebied,
het Romeinse Rijk, door zijn volgelingen werd
verbreid. Van hier kwam het in West- en NoordEuropa en werd het verder verspreid over de rest van
de wereld. Overal ontstonden haarden van het
christelijk geloof die zich ook nu nog verder uitbreiden,
met name in China en Afrika.
Hoewel
het
christelijk
geloof
verschillende
denominaties kent waarvan het Rooms-Katholicisme
met 900 miljoen gelovigen de grootste is, zijn er op de
wereld meer dan twee miljard christelijke gelovigen,
verdeeld over allerlei richtingen.
Het heilige boek van de Christenen is de christelijke
Bijbel, bestaande uit twee delen: Het Oude Testament
dat identiek is met de joodse Thora en het Nieuwe
Testament dat door volgelingen van Jezus werd
geschreven in de eerste eeuw van onze jaartelling.
De Islam
In het begin van de zevende eeuw ontstond in Arabië
de door de profeet Mohammed gestichte Islam, die
zich snel uitbreidde over het Midden-Oosten en
Noord-Afrika en die bijna doordrong in Europa.
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Mohammed wordt binnen de Islam als profeet
vereerd, naast Allah, de naam voor de mohammedaanse God.
De Islam heeft inmiddels iets minder dan één miljard
leden bereikt. De voornaamste gebieden van de Islam
zijn nog steeds het Midden-Oosten en Noord-Afrika
en verder Indonesië. De Islam heeft veel overgenomen van het joodse en van het christelijke geloof.
Het mohammedaanse jaar begint bij de reis van de
profeet Mohammed van Mekka naar Medina in 678 na
C. Op 7 november 2013 begon het nieuwe jaar 1435.
Mohammedanen houden meestal onze gregoriaanse
tijdrekening aan.
Het heilige boek van de Mohammedanen is de Koran
dat door God aan de Profeet Mohammed gedicteerd
zou zijn, maar dat veel omvat wat ook vermeld staat in
de joodse Thora en in de christelijke Bijbel, die veel
vroeger zijn geschreven.

HET ONDERWERP VAN DIT BOEK
Dit boek gaat over de relatie tussen God en de mens.
Hiervoor, voor de verhouding van God tot de mens,
heeft de God van Joden en Christenen letterlijk de
beste papieren in de joodse Thora en in de christelijke
Bijbel. Christenen beschouwen de joodse God als hun
eigen God en als de enige God. Alle andere goden
zijn, volgens hen, afgoden.
Wie was deze God en wat was zijn doel toen Hij het
heelal, de aarde met alles wat daarop leeft inclusief
de mens, naar Hij zelf vertelt, geschapen heeft?
Waarom wilde God een mens maken die zijn
evenbeeld moest worden, die dus aan Hem gelijk
moest zijn? Was God zo eenzaam dat Hij daarom
soortgenoten wilde maken om in hen en met hen wat
contact te kunnen onderhouden? Of heeft God iets
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ongelofelijk moois te bieden wat Hij graag wil delen
met de personen die Hij liefheeft?
Het ziet er bij een oppervlakkige beschouwing niet
naar uit dat dit laatste het geval is. Waarom heeft het
verblijf van een mens op onze aarde anders zoveel
negatieve kanten, waarom hebben wij zoveel te lijden
met ziekte, hongersnood, natuurrampen, ruzie, oorlog,
criminaliteit en andere narigheid? De aarde heet niet
voor niets een “tranendal”!
Ook al kennen we soms enkele of zelfs meerdere
gelukkige jaren en zijn er vreugdevolle gebeurtenissen, meestal komt daaraan spoedig een einde en
komt er een tijd vol verdriet. Uiteindelijk gaan we
allemaal dood. Wat voor nut heeft ons weinig
opwekkende en moeizame verblijf op de aarde dan?
En wat gebeurt er met ons na onze dood?
God zegt zelf dat Hij ons liefheeft. Waarom doet God
dan niets aan onze ellende? Of doet Hij daar wél wat
aan?
Dit boek tracht duidelijk te maken waarom alles zo
beloopt zoals wij dat ervaren. Waarom God alle nare
dingen gewoon laat passeren. Waarom het lijkt alsof
Hij daar niets aan doet.
We beginnen met de schepping volgens de Bijbel en
met het ontstaan van de mensheid naar de
wetenschap ons laat inzien.
We zullen zien hoe God uiteindelijk een oplossing
bedenkt voor de menselijke ellende. Ook kunnen we
begrijpen waarom God al onze narigheid gewoon
moet laten doorgaan, omdat de mensen zelf dat zo
besloten hebben.
Mogelijk is op onze aarde een bijzonder experiment
aan de gang dat geleid wordt vanuit Gods Rijk, de
hemel. Daarover gaat het hoofdstuk “De aarde als
experiment”.
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Hoofdstuk I SCHEPPING en/of EVOLUTIE
DE SCHEPPING VAN DE AARDE EN DE MENS
VOLGENS DE BIJBEL
In de joodse en de christelijke Bijbel wordt God
beschreven als de Schepper van de hemel, het
heelal, en van de aarde met alles wat daarop leeft aan
planten, dieren en de mens1.
In de twee eerste Bijbelboeken lezen we dat God dat
deed in zes dagen2. De schepping begon bij een
aarde in een toestand van chaos3. Op de eerste dag
schiep God het licht en op de tweede dag scheidde
Hij de watermassa’s voor de hemel en de aarde4. Op
de derde dag werden twee dingen gedaan: land en
zee werden van elkaar gescheiden en God schiep de
1

Gen. 1 en 2.
Een maker van iets is er altijd vóór zijn maaksel. Zo moet God
als Schepper dus reeds bestaan hebben vóórdat Hij aan zijn
schepping begon. In het OT van de Bijbel is hier niets over te
vinden, maar in het NT wél. Jezus wordt in het
Johannesevangelie beschouwd als de schepper (Joh. 1:1-14, Ef.
3:9). Hij zegt van zichzelf dat hij er al vóór Abraham was (Joh.
8:58). Hij is de eerste en de laatste (Jes. 44:6, 48:12, Openb.
1:17, 2:8, 22:13).
3 Gen. 1:1: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De
aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de vloed,
maar Gods geest zweefde over het water..
4 Gen. 1:3: God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God
zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de
duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij
nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. Gen,
1:6-9: God zei: ’Er moet midden in het water een gewelf komen
dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het.
God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf
van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd
avond en het werd morgen, de tweede dag.
2
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bomen en planten5. Op de vierde dag ontstonden de
zon, de maan en de sterren6. Op de vijfde dag werden
de dieren in de zee en de vogels geschapen7. Op de
zesde dag schiep God twee levensvormen, de
landdieren en de mens8. De laatste werd gevormd uit
5

Gen. 1:9-13:.God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar
één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt’ En zo
gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed
was. God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen
met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen
voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die
vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
6 Gen. 1:14-19: God zei: ’Er moeten lichten aan het hemelgewelf
komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de
seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten
dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de
aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om licht te
scheiden van de duisternis.’ En God zag dat het goed was. Het
werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
7 Gen. 1:20-23: God zei: ‘Het water moet wemelen van levende
wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten
vogels vliegen.’ En hij schiep de grote zeemonsters en alle
soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en
ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. En
God zegende ze met de woorden ‘Wees vruchtbaar en wordt
talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten
talrijk worden, overal aarde.’ Het werd avond en het werd
morgen. De vijfde dag.
8 Gen. 1:24-27: God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens
voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo
gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende
dieren, al het vee en alles wat op de aarde rondkruipt. En God
zag dat het goed was.
God zei: ’Laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op
ons lijken: zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de
zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde
en over alles wat daarop rondkruipt. ’God schiep de mens als zijn
evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en
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stof van de aarde, waarna God in de neus van de
mens de levensadem inblies. Zo werd de mens een
levend wezen9. Hij werd geschapen naar Gods
evenbeeld10. Dat wil zeggen dat een mens, evenals
God, in het bezit is van bewust-zijn, met de
vermogens om te kunnen (ge)voelen, denken en
willen11. De mens kreeg een vrije wil, in het willen kan
hij kiezen wat hij maar wil. Een mens gelijkt zoveel op
God, dat Psalm 8 vindt dat hij bijna goddelijk is12. Wij
hebben deel aan de goddelijke natuur zegt de apostel
Petrus13.
Dieren missen het bewust-zijn, zij hebben alleen
instinct.
Op elke dag waarop dieren en mensen werden geschapen ontstond een complete nieuwe levensvorm,
zonder overgang van één levensvorm in een
volgende. De mens heeft volgens de Bijbel dus geen
gemeenschappelijke voorouder met de aap.
God rustte van zijn scheppingswerk op de zevende
dag14.
De scheppingsdatum
Volgens de Joodse jaartelling vond de schepping
plaats in 3761 v.C. De Israëli’s zijn in het jaar 2014
vrouwelijk schiep hij de mensen.
9 Gen. 2:7: Toe maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde
hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo
werd de mens een levend wezen (levende ziel in de vorige
Bijbelvertaling).
10 Gen. 1:27, 5:1 .
11 Voor de bouw van de mens: zie het hoofdstuk hierover.
12 Ps. 8:6.
13 II Pe 1:4.
14 Gen. 2:1-3: Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom
voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die
dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de
zevende dag en verklaarde die heilig, want op de dag rustte hij
van heel zijn scheppingswerk..
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van onze jaartelling aangekomen in het jaar 5774 van
hun jaartelling, die zij laten beginnen bij de schepping15
.
De Ierse bisschop Ussher (1581-1656) berekende de
scheppingsdatum wat vroeger, omstreeks 4004 v.C·.
Beide data vallen onder het ”Jonge-aarde
Creationisme” (zie aldaar).
De eerste mensen
De eerste mens was Adam16. Het woord Adam
betekent: “mens”. God vormde uit een rib van hem de
eerste vrouw Eva17. Adam en Eva kregen tot taak te
zorgen voor alle dieren die op de aarde leven18. Zij
mochten wonen in een door God aangelegde tuin, de
hof van Eden, rijkelijk voorzien van heerlijke en
eetbare vruchten19. De tuin werd omzoomd door een
aantal rivieren, waaronder de Eufraat en de Tigris20.
De mensen moesten die tuin verzorgen.
15

De Joodse kalender is gebaseerd op maanmaanden die 29,5
dag duren. De ene maand heeft daarom 29, de volgende 30
dagen. Er zijn 12 maanden en het jaar duurt 354 dagen. Het
loopt daardoor 11 dagen op ons Gregoriaanse zonnejaar van
365 dagen achter. Men trekt dit weer recht door van tijd tot tijd
een schrikkelmaand in te lassen.
16 Gen. 4:1. Adam betekent: mens. Men meent wel dat de eerste
mens Adam 40.000 jaar geleden afzonderlijk is geschapen (van
den Brink in: En God beschikte een worm, Dekker e.a., p 78,79).
De moderne mens ontwikkelde zich veel sneller dan de primaten
die aan hem vooraf gingen. Het is mogelijk dat genetische
veranderingen die versnelling hebben bewerkstelligd. In plaats
van een aparte schepping kan God de genetische verandering in
de mens hebben aangebracht, waardoor de moderne mens
ontstond. Behalve een lichaam en een ziel ontving een mens van
God een geest.
17 Gen. 2:21-23, Gen. 3:20.
18 Gen. 1:24-31, Gen. 2:18-20.
19 Gen. 2:8,9.
20 Gen. 2:10-14.
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In de tuin stond één bijzondere boom: de levensboom,
de boom van kennis van goed en kwaad. Van de
vruchten van deze boom mochten zij niet eten.
Eva liet zich verleiden door de duivel, Gods
tegenstander, die zich vermomd had als een slang. Zij
at van een vrucht van de boom waarvan het eten door
God verboden was. Zij gaf ook haar man van die
vruchten te eten21. God bemerkte de zonde van de
eerste mensen en stuurde ze weg uit de hof van
Eden, opdat zij niet nog meer van de vruchten van de
levensboom zouden eten en daardoor eeuwig zouden
leven22. Als straf moeten de mensen voortaan in het
zweet des aanschijns de aarde bewerken en wordt
het baren van kinderen een zwaar werk. Na een
moeilijk leven moeten mensen sterven en terugkeren
in de schoot van de aarde23.
Kinderen van Adam en Eva
Adam en Eva kregen twee zonen Kaïn en Abel die het
niet zo goed met elkaar konden vinden, waarna Kaïn
Abel vermoordde24. Kaïn kreeg eveneens kinderen, hij
verwekte een groot nageslacht25.
Toen Adam 130 jaar oud was kregen hij en Eva nog
meer kinderen, o.a. een zoon Set die de voorvader
werd van Noach, 926 jaar na Set geboren26 en dus
1056 jaar na Adam27. Noach verwekte volgens de
Bijbel, de drieling, Sem, Cham en Jafet, toe hij 500
jaar oud was, 1556 jaar na Adam’s geboorte en 100
jaar vóór het ontstaan van de zondvloed28.
21

Gen. 3:1-7.
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Gen. 3:16-19.
Gen. 4:1-16.
25 Gen. 4:17-24.
26 Gen. 5.
27 Gen. 5:3.
28 Gen. 5:32.
24
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De zondvloed
Omdat de mensen op de aarde zich misdroegen,
kreeg God er spijt van ze te hebben geschapen en
besloot Hij alle levende wezens van de aarde te
verdelgen. God deed dat door middel van een vloed
waarbij alles wat op aarde leefde zou verdrinken.
Alleen voor Noach en zijn gezin maakte God een
uitzondering, hij kreeg genade omdat hij een
rechtschapen man was29. Noach moest een grote
boot bouwen, de ark van Noach. Daarin moest hij zijn
gezin en van alle dieren die op de aarde leefden een
paartje, huisvesten30. Noach deed wat God hem
opgedragen had31. Hij ging met zijn familie en alle
dieren in de ark toen de zondvloed begon, volgens de
joodse jaartelling 1656 jaar na de schepping, dus
omstreeks 2100 v.C. Dat gebeurde toen Noach 600
jaar oud was32,33.
Het regende veertig dagen en nachten34, zelfs de
hoogste bergen kwamen onder water te staan. Dat
bleef zo gedurende 150 dagen, waarna het water
weer begon te zakken35 en Noach met familie en
dieren de ark konden verlaten36. Noach bouwde een
altaar en bracht een brandoffer ter ere van God37,
29

Gen. 6.:5-13
Gen. 6:14-21.
31 Gen. 6:22.
32 Gen. 7:6,11.
33 Hieruit leidt men wel af dat de zondvloed 1056+600 = 1656
jaar na de schepping van Adam ontstond. Dat zou dan 2100
jaren v.C. geweest moeten zijn, als we de Israëlische jaartelling
als basis gebruiken, die de schepping in 3761 v. C. situeert.
Anderen die de scheppingsdatum omstreeks het jaar 4100 v.C
leggen komen voor de zondvloed omstreeks 2400 v.C. uit. Dat
klopt niet met de data over de geboorte van Abram. Zie aldaar,
34 Gen. 7:12,17.
35 Gen. 7:24-8:5.
36 Gen. 8:6-1.
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