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Dood en de zonde
Zijn Adam en Eva onsterfelijk geschapen? Paulus zegt dat 
door één mens (Adam) de zonde in de wereld is gekomen, 
en door de zonde de dood (Rom. 5:12). Dat zou er volgens 
sommigen op wijzen dat de dood niet bij de schepping 
hoort.
Aan de andere kant: het lijkt erop dat Adam en Eva zonder 
de boom des levens niet eeuwig konden leven. Na de zon-
deval worden ze uit de tuin van Eden verjaagd, zodat ze niet 
kunnen eten van deze boom. Bovendien kregen ze te horen 
dat ze zouden sterven wanneer ze van de boom van de ken-
nis van goed en kwaad zouden eten. Die waarschuwing heeft 
niet zo veel zin wanneer ze niet weten wat ‘sterven’ is. Het 
zou kunnen dat de ‘dood’ die in Genesis wordt genoemd (en 
waar Paulus op wijst), de geestelijke dood is, het afgesneden 
zijn van God. Jezus spreekt in het Nieuwe Testament bijvoor-
beeld regelmatig over mensen die op deze manier ‘dood’ 
zijn.

Los van deze vragen: wanneer de schepping via miljarden 
jaren evolutie heeft plaatsgevonden, zijn er onnoemelijk 
veel dieren (en menselijke voorouders) gestorven. Kan deze 
schepping dan wel ‘goed’ zijn, zoals God in Genesis zegt?
Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De visie dat 
evolutie via een soort ‘recht van de sterkste’ verloopt, is wat 
eenzijdig. Ook samenwerking heeft bijgedragen aan de evo-
lutie van de soorten. Maar daarmee vlak je miljarden jaren 
van eten en gegeten worden niet uit. Opvallend is wel dat in 
sommige bijbelteksten die over de natuur gaan, zoals Psalm 
104:21, zonder voorbehoud wordt gezegd dat leeuwen hun 
prooi van God verwachten.
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