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3. 1. De slang nu was listiger dan alle dieren van het veld die de Eeuwige G-d gemaakt had, en hij
zei tot de vrouw: „Heeft G-d soms gezegd dat jullie van niet één boom in de tuin mogen eten?”

De slang was listiger – Wat doet dit verhaal hier? Hier had moeten volgen: en Hij maakte voor Adam en zijn vrouw schorten
van leer en kleedde hen [vers 21]. Maar het leert u wat de bedoeling van de slang was: hij zag dat zij naakt waren en
samenleving hadden voor de ogen van iedereen en daardoor werd hij wellustig naar haar (Rasji).
Ibn Ezra schrijft dat sommigen zeggen dat de vrouw de taal van de dieren begreep. Zij verklaren dat de slang in bedekte
termen sprak. Anderen zeggen dat het Satan was. Maar waarom hebben zij niet naar het eind van het hoofdstuk gekeken (vs.
14 en 15)? Gaat Satan op zijn buik door het stof en eet hij dat? En wat is dan de betekenis van de vloek: „En hij zal je kop
verpletteren?” (D.w.z., het kan Satan niet zijn, want die kruipt niet over de grond en geen mens kan zijn kop verpletteren.)
Anderen vragen onterecht: „Waarom werd de slang vervloekt? (D.w.z. G-d straft alleen een wezen dat kan begrijpen wat het
misdaan heeft en waarom het gestraft wordt.) Werd de slang niet opgedragen om de vrouw te verleiden?” Rav Sa’adia Gaon
heeft gezegd dat aangezien alleen de mens intelligentie bezit en in staat is om te spreken, moeten we concluderen dat noch
de slang, noch de ezel [van Bil’am] zelf spraken, maar dat een engel voor hen sprak. Rav Sjmoeël ben Chofni [de
schoonvader van Rav Hai Gaon] weerlegt deze bewering [d.w.z., hij beweert dat het wel degelijk de slang zelf was die
sprak.] Rabbi Sjlomo (Ibn Gabirol), de grote Sefardische poëet en een groot geleerde, weerlegde Rabbi Sjmoeël ben Chofni.
Maar volgens mij is het zo dat dit alles letterlijk moet worden verstaan: de slang sprak en liep rechtop, en Hij Die de mens
intelligentie gegeven heeft, gaf het ook aan de slang. Zegt het vers zelf niet dat de slang listiger was dan alle andere dieren
van het veld? Hij was alleen niet zo intelligent als de mens.
Listiger dan alles – Overeenkomstig zijn slimheid en grootheid was zijn val: listiger dan alles en het meest gevloekt van
allen [vers 14] (Rasji).
Heeft Hij soms gezegd – Heeft Hij soms tegen jullie gezegd dat jullie nergens van mogen eten? En hoewel hij zag dat zij
aten van alle andere vruchten, gebruikte hij een omhaal van woorden, opdat zij hem zou antwoorden en hij dan zou kunnen
spreken over die boom (Rasji).

2. Daarop zei de vrouw tegen de slang: „Wij mogen wel van de vruchtbomen in de tuin eten.

3. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de tuin staat, heeft G-d gezegd: ‘daarvan
mogen jullie niet eten en die mogen jullie niet aanraken, opdat jullie niet zullen sterven’. ”

En die mogen jullie niet aanraken – Zij voegde iets toe aan hetgeen verboden was, namelijk: aanraken, want dat had G-d
niet verboden en daardoor kwam zij tot vermindering [namelijk minder gehoorzaam zijn: zij zou eten van de boom, hetgeen
wel verboden was] en dat is de betekenis van wat men zegt: voegt niets toe aan Zijn woorden [want dat toevoegen leidt er ten
slotte toe dat men minder Zijn geboden in acht zal nemen] (Rasji).

4. Maar de slang zei tegen de vrouw: „Je zult zeker niet sterven.
Je zult zeker niet sterven – Hij duwde haar voort totdat zij de boom aanraakte. Toen zei hij tegen haar: Zoals je niet bent
dood gegaan nu je hem hebt aangeraakt, zo zul je ook niet sterven als je ervan eet (Rasji).

5. Want G-d weet, dat op de dag dat jullie daarvan eten, jullie ogen zullen open gaan, en dan zullen
jullie, evenals G-d, weten wat goed en kwaad is.”

Want Hij weet – Iedere vakman haat zijn vakgenoten. Hij at van de boom en schiep de wereld en G-d wil niet dat de mens
dat ook doet (Bereisjiet Rabbah 19) (Rasji).
En dan zullen jullie, evenals G-d – Scheppers van werelden zijn (Rasji).

6. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen en
dat de boom begerenswaardig was om er kennis mee te verkrijgen, en toen nam zij er een vrucht
van en gaf die ook aan haar man bij haar, en hij at ervan.

En de vrouw zag – Zij zag de juistheid van de woorden van de slang in en zij bevielen haar en zij geloofde hem.
Dat de boom goed was – Om als G-d te worden.
En dat hij een lust was voor de ogen – Zoals hij gezegd had [in vers 5: dan zullen jullie ogen opengaan].
En begerenswaardig was om er kennis mee te verkrijgen – Zoals hij tegen haar gezegd had [in vers 5: dan zullen jullie
weten wat goed en kwaad is].
En zij gaf die ook aan haar man – Opdat zij niet alleen zou sterven en hij zou blijven leven en een ander trouwen.
Ook: Om toe te voegen dat zij het ook aan het vee en de wilde dieren gaf (Ber.Rab.19).
Dat de boom goed was om te eten – Zij [Eva] had gedacht dat het fruit van de boom bitter en giftig was en dat Hij hen
daarom vermaand had er niet van te eten, maar nu zag zij dat het goed en zoet voedsel was.
En dat hij een lust was voor de ogen – D.w.z. dat door middel van zijn vruchten iemands verlangen worden opgewekt en
dat men dan achter zijn ogen aangaat.
En dat de boom begerenswaardig was om er kennis mee te verkijgen – Want door middel van de vruchten wordt men
wijs van verlangen. Nu schreef zij „lust” toe aan de ogen en „verlangen” aan het verstand. Het principe is dat [door het eten
van het fruit van de boom] men een bepaald ding kan velangen, maar ook het tegenovergestelde ervan.

7. Toen werden hun beider ogen geopend en wisten zij dat zij naakt waren en zij naaiden zich
vijgenbladen en maakten daarvan schorten voor zichzelf.

Toen werden geopend, enz. – De Tora heeft het hier over het verstand en niet over het letterlijke zien en het slot van het
vers bewijst dat.
En wisten zij dat zij naakt waren – Ook een blinde weet wanneer hij naakt is, dus wat is dan de betekenis van de woorden
‘en zij wisten dat zij naakt waren’? Eén gebod hadden zij gekregen en daarvan hebben zij zich ontdaan [= ontbloot].
Een vijgenblad – Dat is de boom waarvan zij gegeten hadden: met datgene waarmee zij slecht werden hebben zij zich
hersteld. Maar de andere bomen beletten hun om van hun bladeren te nemen. En waarom is de boom niet bekend gemaakt?
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Omdat de Heilige geen enkel schepsel wil beledigen en om de boom niet beschaamd te maken en te zeggen: door deze is de
wereld gestraft (Midrasj Rabbi Tanchoema).
Toen werden hun beider ogen geopend – De Tora spreekt hier met betrekking tot intelligentie en heeft het hier niet over
het daadwerkelijke zien. Het eind van dit vers bewijst dit: „En zij wisten dat zij naakt waren.” [Zelfs een blinde weet wanneer
hij naakt is! Het moet dus wel op intelligentie slaan], zoals verklaard worden door Rasji. Het vers [Psalmen 119:18] bedoelt
hetzelfde, als het zegt: „Wilt U mijn ogen openen, opdat ik de wonderbaarlijke dingen van Uw wet zal kunnen zien.”

8. Daar hoorden zij de stem van de Eeuwige G-d, door de tuin gaan in de wind van de dag, en de
mens en zijn vrouw verborgen zich voor de Eeuwige G-d te midden van het geboomte van de tuin.

Daar hoorden zij – Er zijn vele Agadot in de Midrasj, en reeds hebben onze geleerden ze te boek gesteld in Bereisjiet
Rabbah en andere Midrasj-verzamelingen; maar ik heb mij tot taak gesteld alleen die eenvoudige verklaring van het vers en
de Agadah weer te geven, die passen bij de woorden van het vers.
Daar hoorden zij – Wat hoorden zij? Zij hoorden de stem van de Heilige, gezegend is Hij, die wandelde in de tuin.
In de wind van de dag – [of: in de windrichting van de dag] In dezelfde richting als waar de zon ondergaat, en dat is het
westen, want in de avond gaat de zon in het westen onder, en zij zondigden in het tiende uur. [Dus zij hoorden de stem van
G-d tegen de avond.]
Daar hoorden zij de stem van de Eeuwige G-d door de tuin gaan [of: wandelend door de tuin] – De Rabbijnen hebben
gezegd in Bereisjiet Rabba [19:12]: „Rav Chilfi heeft gezegd dat we hiervan kunnen leren dat een stem „wandelt”, want er
staat: „En zij hoorden de stem van de Eeuwige G-d, wandelend door de tuin.” En zo schreef Rabbi Mosjé ben Maimon het in
zijn boek Moree Nevoechiem [de Gids voor de Verdoolden I:24: „Het is de stem die gevormd wordt door het lopen.”] En dat
is ook de mening van Rabbijn Avraham Ibn Ezra, dat het de stem was, die wandelde, net zoals in het vers: „Het geluid
daarvan zal gaan als dat van de slang” [Jeremiahoe 46:22]. En Ibn Ezra zegt verder dat de betekenis van „in de wind van de
dag” betekent dat zij de stem tegen de avond hoorden. En hij zegt in naam van Rabbi Jona ibn Ganach [of ibn Janach, 990-
1050] dat het vers betekent dat de mens tegen de avond in de tuin wandelde. [Dus terwijl de mens tegen de avond in de tuin
wandelde, hoorde hij de stem van G-d.] Volgens mij echter is de betekenis van het „wandelen in de tuin” dezelfde als in: „En
Ik zal temidden van jullie wandelen” [Wajjikra 26:12]; en: „De Eeuwige ging zodra Hij geëindig had met Avraham te
spreken” [Bereisjiet 18:13]; en: „Ik zal gaan en terugkeren naar Mijn plaats” [Hosea 5:15]. Al deze verzen beschrijven een
openbaring van de G-ddelijke aanwezigheid op die plaats of een vertrek van de plaats waar Hij zich geopenbaard had. De
betekenis dan van de woorden: „in de wind van de dag” is dat met de openbaring van de Sjechina er een sterke wind komt,
zoals dat ook gezegd wordt in: „En zie, de Eeuwige ging voorbij en een grote en sterke wind deed de bergen trillen en brak
de rotsen voor de Eeuwige” [I Melachiem 9:11]. Hetzelfde vinden we in Tehilliem 18:11 en in het boek Ijov: „En toen
antwoordde de Eeuwige Ijob vanuit een wervelwind” [Ijov 38:1]. Daarom zegt Tora hier dat zij de stem van G-d hoorden,
toen de Sjechina onthuld werd in de tuin en hun naderde in de wind van de dag, „omdat de adem van de Eeuwige G-d op hen
blies” [Jesjajahoe 40:7], dat wil zeggen in de tuin, zoals de wind op gewone dagen, niet een grote sterke wind als in het
visioen van andere profeten, opdat zij niet bang zouden zijn. Toch zegt Tora dat zij, ondanks dat, zich verborgen wegens hun
naaktheid. In Bereisjiet Rabba [19:13] lezen we dat de Rabbijnen ook gezegd hebben: „Rav Abba de zoon van Kahana heeft
gezegd: ‘Er staat niet ‘mehaleech’ – wandelend – maar ‘mithaleech’ – het sprong [bij herhaling] en ging omhoog [maar niet
in één keer. In Bereisjiet Rabba 19:7 wordt dit verklaard: De woning van de Sjechina was in de onderste wereld. Toen Adam
zondigde vertrok de Sjechina naar de eerste rakia – firmanent. Toen Kaïn zondigde trok de Sjechina zich verder terug naar de
tweede rakia en zo bij iedere generatie die zondigde, trok de Sjechina zich verder terug omhoog tot de zevende hemel.
Daarna werd de Sjechina weer door Avraham, Jitschak, Ja’akov, Levi, Kohat, Amram en Mosjé stap voor stap terug gebracht
naar de aarde.] Rav Aba interpreteert het woord mithaleech dus als in: „En de Eeuwige ging [Bereisjiet 18:33], zoals wij het
woord ‘wandelen’ verklaard hebben, behalve dat hij verklaart dat het vers bedoelt dat de Sjechina, die woonde in de Tuin van
Eden, zich terugtrok wegens de zonde van Adam. Hij interpreteerde het vers dus dat het betekent dat de Sjechina zich
manifesteerde in die plaats.
G-d zorgde ervoor dat Zijn geluid te horen was, om hen in de gelegenheid te stellen zich te verbergen (Radak).
En ook om hun etiquette te leren: Kijk niet naar iemand als hij te schande gemaakt is. G-d verscheen niet onmiddellijk aan
hen, nadat zij gezondigd hadden en zich beschaamd voelden; Hij wachtte totdat zij schorten van vijgenbladen genaaid hadden
en pas daarna hoorden zij het geluid van de Eeuwige G-d. Het vers leert ons ook dat men nimmer het huis van een ander
plotseling en onaangekondigd mag binnengaan (Derech Erets Rabba 5).

9. Toen riep de Eeuwige G-d de mens en zei tegen hem: „Waar ben je?”
Waar ben je? Hij wist wel waar hij was, maar [dit vroeg Hij] om met hem in gesprek te komen, opdat hij niet zo
zou schrikken, dat hij niet zou kunnen antwoorden, als Hij hem plotseling zou bestraffen. Zo ook bij Kaïn; daar
zei Hij: Waar is Abel, je broer? [Ber. 4:9]. En ook bij Bil’am: Wie zijn die mannen daar bij jou? [Bam. 22:9], om met hen
in gesprek te komen. En zo ook bij Chiskiahoe [Jes. 39:3] met de afgezanten van Merodach Baladan (Rasji).

10. Daarop zei hij: „Ik hoorde Uw stem in de tuin en ik was bang omdat ik naakt ben, en dus
verborg ik mij.”

11. En Hij zei: „Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms van de boom gegeten, waarvan Ik
je geboden had niet te eten?”

Wie heeft je verteld – Vanwaar weet je dat het schaamtevol is om naakt te gaan (Rasji).
Van de boom – Met verwondering (Rasji).

12. De mens zei daarop: „Die vrouw, die U mij gegeven hebt, heeft mij van de boom te eten
gegeven.”

Die U mij gegeven hebt – Hier ontkende hij dat de vrouw hem voor zijn bestwil was geschonken (Rasji).
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13. Toen zei de Eeuwige G-d tegen de vrouw: „Wat heb jij daar gedaan?” En de vrouw zei: „De slang
heeft mij bedrogen en toen heb ik gegeten.”

Heeft mij bedrogen – Heeft mij misleid (Rasji).

14. Toen zei de Eeuwige G-d tegen de slang: „Omdat je dit gedaan hebt, ben je het meest vervloekt
van al het vee en van al het wild in het veld; op je buik zul je gaan en stof zul je eten, al de dagen
van je leven.

Omdat jij dit gedaan hebt – Hieruit leren wij dat men niet pleit voor een verleider. Want als hij de slang gevraagd
had: „Waarom heb je dit gedaan?” zoals Hij aan Adam en aan Eva gevraagd had, had hij geantwoord: „Men hoort
de woorden van de leraar en men hoort de woorden van de leerling. Naar wie zal men luisteren? [U gaf hun in-
structies en ik gaf haar advies. Naar wie moeten zij dan luisteren? Natuurlijk naar U. Dus wat kan ik er aan doen
dat zij ongehoorzaam waren?] (Sanhedrin 29a) (Rasji).
Van al het vee en van al het wild in het veld – Wanneer hij reeds meer vervloekt was dan al het vee, is hij dan
niet zeker meer gevloekt dan het wild? En onze geleerden vertellen de volgende Midrasj in traktaat Berachot [8a]:
Om ons te leren dat de duur van de zwangerschap van een slang zeven jaar zou zijn (Rasji).
[In een oudere uitgave staat hierop een toelichting: Het aantal dagen van de zwangerschap van een hond of kat
(die tot de wilde dieren behoren) is 52 dagen, en van een paard (dat tot het vee behoort) is het een jaar (dat is
zeven maal zo lang) dus van een slang is het zeven maal zo lang als van het vee, dat is zeven jaar.]
Op je buik zul je gaan: Hij had poten, maar zij werden afgehouwen (Rasji).

15. Vijandschap zal ik stichten tussen jou en tussen de vrouw en tussen jouw nakomelingen en haar
nakomelingen; hij zal je kop verpletteren en jij zult hem in zijn hiel bijten.”

Vijandschap zal Ik stichten – Jij wilde niets anders dan de dood van Adam, wanneer hij er het eerst van zou
eten, zodat jij dan Eva zou kunnen trouwen. En je bent alleen begonnen met te spreken tegen Eva, omdat vrouwen
makkelijker zijn te overreden en weten hoe zij hun man moeten overreden. Daarom zal Ik haat stichten (Rasji).
Hij zal je kop verpletteren – Hij zal je verbrijzelen (Rasji).
En jij zult hem in zijn hiel bijten – Je zult niet groot, maar laag bij de grond zijn, zodat je hem alleen in zijn hiel
kunt bijten, maar ook van daaruit zul je hem doden (Rasji).

16. Tegen de vrouw zei Hij: „Ik zal je veel pijnen veroorzaken bij je zwangerschap; in pijn zul je
kinderen baren en naar je man zal je verlangen uitgaan maar hij zal over jou heersen.”

Pijn – Dit is het verdriet bij het opvoeden van de kinderen.
Bij je zwangerschap – Dit is de pijn van de zwangerschap.
In pijn zul je kinderen baren – Dit is de pijn van het baren.
En naar je man zal je verlangen uitgaan – Naar de samenleving. Maar desondanks heb je niet de brutaliteit om
dat van hem met je mond te vragen maar hij zal over jou heersen, alles zal van hem uitgaan en niet van jou.

17. En tegen Adam zei hij: „Omdat je naar de stem van je vrouw hebt geluisterd en van de boom
hebt gegeten, waarvan Ik je geboden had niet te eten, zal de aarde vervloekt zijn vanwege jou, met
moeite en pijn zul je er van eten, al je levensdagen.”

Zal de aarde vervloekt zijn vanwege jou – De aarde zal vervloekte dingen voortbrengen, zoals vliegen, vlooien
en mieren. Ter vergelijking: wanneer iemand een verkeerde levenswandel kiest, zal men de borsten vervloeken
waaraan hij gezogen heeft (Rasji).

18. „Doornen en distels zal het voor jou doen ontspruiten, de kruiden van het veld zul je eten.”
Doornen en distels zal het voor je doen ontspruiten – Wanneer je de aarde zult bezaaien met verschillende soorten
zaden, zal zij doornen en distels voortbrengen [en deze zullen niet slechts tot veevoeder dienen, maar ook door
de mens gegeten worden; want onmogelijk is dit niet] en die zijn eetbaar door middel van zekere toebereiding
(Betsa 24a) (Rasji).
De kruiden van het veld zul je eten – Wat is dit voor een vloek? Was dat niet juist bij de zegen tegen hem gezegd
[Gen. 1:29]: Zie, Ik heb jullie al het zaaddragende gewas gegeven. Maar bij nader inzien blijkt het toch een vloek te zijn,
want wat is hier gezegd bij het begin van het onderwerp: De aarde zal vervloekt zijn vanwege jou, met moeite en pijn
zul je ervan eten, en verder staat er nog: Doornen en distels zal het voor je doen ontspruiten, d.w.z., wanneer je haar
bezaait met peulvruchten of tuingroenten, zal zij voor jou doornen en distels voortbrengen en andere kruiden van
het veld en je zult ze eten, tegen je wil, bij gebrek aan iets anders. [Met „kruiden van het veld” worden dus kruiden
bedoeld die, evenals doornen en distels nauwelijks eetbaar zijn; en in de woorden „zul je eten” ligt de vloek, dat
men tegen zijn wil zal moeten eten, omdat er niet anders groeien zal. In Gen. 1:29 daarentegen worden met
„zaaddragend gewas” goede kruiden bedoeld en is „Ik heb jullie gegeven ... om tot voedsel te dienen” een zegen, dat
men goede kruiden zal eten] (Rasji).

19. „Met het zweet op je gezicht zul je brood eten, totdat je terugkeert tot de aarde, want daaruit ben
je genomen; want stof ben je en tot stof zul je wederkeren.”

Met het zweet op je gezicht – Nadat je er veel moeite voor gedaan hebt (Rasji).

20. En de mens noemde zijn vrouw Chawa - die leven voortbrengt - want zij werd de moeder van al
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wat leeft.
En de mens noemde – De H. Schrift komt nu weer terug op haar vroegere onderwerp [Gen. 2:20]: „En de mens gaf
namen”, en zij heeft alleen maar onderbroken om ons te leren dat door toedoen van het geven van namen, Eva
met hem gepaard werd, zoals er geschreven staat [in Gen. 2:20]: Maar voor de mens vond hij geen hulp tegenover zich
en daarom liet Hij een diepe slaap vallen [Gen. 2:21]. En omdat er staat [in Gen. 2:25]: Zij beiden waren naakt, liet men
er onmiddellijk de volgend afdeling op volgen over de slang, om ons te kennen te geven, dat de slang, doordat hij
haar schaamdelen zag en zag hoe zij seksuele omgang met elkaar hadden, naar haar verlangde, en hen overviel
met overleg en met slimheid (Rasji).
Eva [Chawah] – Hetgeen betekent: die het leven [chaja] schenkt aan haar kinderen. [ChaWaH en ChaJaH komen
van dezelfde stam: leven] (Rasji).

21. En de Eeuwige G-d maakte voor Adam en zijn vrouw schorten van huiden en kleedde hen.
Huiden schorten – Sommige verklaringen uit de aggadah zeggen: zij waren glad als nagels [die op de huid zitten];
ofwel, zij waren vastgehecht aan hun huid; en sommigen zeggen: het woord 'OR [leer] betekent: iets dat komt
van de huid, zoals wol van de hazen, dat zacht en warm is, en daarvan maakte Hij voor hen schorten (Sotah 14a,
B.R. 20) (Rasji).

22. De Eeuwige G-d zei: zie, de mens is als één van ons geworden, met kennis van goed en kwaad;
dat hij nu niet ook zijn hand zal uitsteken naar de boom des levens en daarvan zal eten en eeuwig
zal leven.

Zie de mens is als een van ons geworden – Zie, hij is uniek daar beneden op aarde, zoals Ik uniek ben hierboven
in de hemel. En waaruit bestaat zijn uniciteit? Met kennis van goed en kwaad, iets dat men niet vindt bij het vee en
het wild [als een van ons moet dus eigenlijk gelezen worden als: „Uniek als Wij”, als de uniciteit? van Ons] (Rasji).
Dat hij nu niet ook zijn hand zal uitsteken – En wanneer hij eeuwig leeft, zal hij waarschijnlijk de schepselen tot
zich doen afdalen, daar men zeggen zal: „Ook hij is een god;” en er zijn hier agadische verklaringen, maar die
kunnen niet goed in overeenstemming gebracht worden met de eenvoudige betekenis van de woorden (Rasji).

23. En de Eeuwige G-d zond hem weg uit de tuin Eden om de aarde te bewerken, waaruit hij
genomen was.

24. Hij verdreef de mens en plaatste aan de oostzijde van de tuin Eden de Cherubijnen en het
vlammend zwaard dat rondwentelde, om de weg naar de levensboom te bewaken.

24. Aan de oostzijde van de tuin Eden –Niet: in het oosten van de tuin, maar ten oosten van de tuin, dus buiten
de tuin (Rasji).
De Cherubijnen – Verderfengelen (Sjemot Rabbah 9) (Rasji).
Het zwaard dat rondwentelde – Dat een flikkering bezat; om hem er voor te doen vrezen om nogmaals de tuin
binnen te gaan [het betekent dus niet „de flikkering van het zwaard”, maar „het zwaard met de flikkering”, of „een
flikkerend zwaard”]; Onkelos vertaalt het woord „lahat” [door ons vertaald met „vlammend”] als: „lemmet”,
zoals [in San. 82a]: hij trok het lemmet uit. En er zijn hiervan nog agadische verklaringen, maar mijn bedoeling is
om slechts de eenvoudige verklaring weer te geven (Rasji).


