
 
Adam kende de dieren in het paradijs 
02-05-2008 20:53 | Van een medewerker 

ALMEN - In het paradijs kon Adam communiceren met dieren. De kennis die hij vóór de zondeval had, was iets anders dan wat mensen nu onder 
kennis verstaan. „Wij denken aan informatie, bij Adam ging het vooral om relatie.” 

Dat zei ds. J. Koppelaar, hersteld hervormd predikant te Abbenbroek, vrijdag in het landelijk gelegen conferentieoord Ehzerwold te Almen, in de omgeving van 

Zutphen. Hij sprak tijdens de eerste door de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) georganiseerde conferentie voor 18+-jongeren. Aan de conferentie, 
die duurde van donderdagavond tot zaterdagmorgen, namen 110 jongeren deel. Het is de bedoeling de komende jaren telkens rond Hemelvaartsdag een conferentie 

te organiseren. 

Het thema van de conferentie was ”Wat is de mens?” Inhoudelijk stond de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid centraal. Donderdagavond sprak ds. W. 
Pieters uit Garderen over de mens als beelddrager van God. Ds. Koppelaar sprak over ”De gevallen mens”. Vrijdagavond hield kandidaat G. A. van den Brink een 

inleiding over ”Laat ons mensen maken”. Ds. J. C. den Ouden uit Rijssen spreekt zaterdagmorgen over het onderwerp: ”De verloste mens”. 

Praten met dieren  
Ds. Koppelaar zei dat Adam kon communiceren met dieren. Adam had macht om tegen de dieren te zeggen: ga en kom. Hij wist hoe hij zwermen vogels moest 

aansturen en hij kende het communicatieveld van de vissen. Het was een vreugde voor hem om de dieren helemaal te doorgronden. De kennis van Adam was

gelegen in de relatie tot deze dieren wat iets anders is dan het hebben van informatie over dieren. 

Na de val werd alles anders, aldus de predikant. „Adam was eenzaam en angstig toen de band van de blijdschap in God was doorgesneden. Het betekende ook de 

doorsnijding van de band met de natuur. Adam en Eva moeten elkaar verweesd hebben aangekeken. Ze keken ook de dieren aan en ze schrokken. De mooie bomen 

werden afschrikwekkende woudreuzen. Adam had geen contact meer met de vogels.” 

Dat Adam, en de mensheid met hem, tegen God gekozen hebben, laat zich volgens ds. Koppelaar niet oplossen door goede wil, wetenschap of techniek. „Het kan 
alleen veranderen als de adem Gods ons herschept. Christus, Hij richt ons op.” 

Ds. Koppelaar zei dat gevallen mensen de kennis zoals die Adam had, niet kunnen bereiken. Soms erkennen wetenschappers dat. De predikant vertelde van een 

hoogleraar kunstmatige intelligentie die tot de erkenning kwam dat de mens weinig weet en dat er een God moet zijn die alles gemaakt heeft. Wetenschap op 
zichzelf is niet verkeerd, maar wel de trots die erachter zit. 

Ds. Koppelaar ziet achter de moderne wetenschap de satan, die de mens door middel van informatieve kennis de illusie wil geven als God te kunnen worden. De 

kloontechniek is een van de duidelijkste uitingen van dat denken, aldus de predikant, dat uitloopt in het rijk van de antichrist, die zal doen alsof hij God is. Ten slotte 
zal Christus komen om alles te herstellen. 

De predikant uit Abbenbroek veronderstelt dat het paradijs zich heeft uitgestrekt van de Eufraat tot de Nijl, zodat het landen als Irak, Syrië en Israël heeft omvat. 

Het is heel goed mogelijk, zei ds. Koppelaar, dat de hof van Eden, die een deel van het paradijs vormde, zich bevond op de plaats van het huidige Jeruzalem. 

Bekering  
Tijdens de bespreking zei ds. Koppelaar dat de meeste bekeringen niet krachtdadig zijn, zoals die van Paulus. De meeste mensen worden „langzamerhand tot God 

bekeerd. Ze krijgen steeds meer inzicht in zowel hun schuld als hun vergeving. Gaandeweg ontstaat er zekerheid.” 

Een conferentieganger vroeg hoe mensen Christus kunnen aannemen. Ds. Koppelaar: „De bedelaar bij de poort kon alleen maar zijn hand ophouden om te 

ontvangen. Zo nam hij de gift aan. Als ik als een bedelaar mijn hand uitsteek, dan ontvang ik Christus. Wie tot Hem komt, zal Hij niet uitwerpen. Het gaat niet om 

het berouw, maar om het aannemen van Hem. Twijfel er niet aan dat je bekeerd kunt worden. We moeten niet met onszelf bezig zijn, maar het moet gaan om 
Christus.” 
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