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ADAM, ZOON VAN GOD 
WAAR BEN JE? WAAR BLIJF JE? 
Een preek over Genesis 9:1-17 
 
 
Ds. Ton Vos 
 
 
 
 
 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Dieren kunnen niet praten, maar ‘de rechtvaardige kent de ziel van zijn vee’,  
zoals de Statenvertaling zo mooi zegt in Spreuken 12:10. 
De rechtvaardige kent zijn dieren en leest het in hun ogen,  
hoort het in hun brullen, hun loeien,  
ziet het in hun houding en gang: 
de roep om hulp, om eten, om verzorging, om ingrijpen. 
 
De apostel Paulus, ook zo’n rechtvaardig mens, heeft de woordeloze boodschap van de 
dieren gezien en gehoord. 
Hij zegt het zo in Romeinen 8:19 en ik zeg het nog eens met de Statenvertaling:  
‘Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen 
Gods.’  
In de vertaling van 1951 staat: ‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het 
openbaar worden van de zonen van God.’ 
 
Met opgestoken hoofde 
Met reikhalzend verlangen 
Je ziet het voor je:  
de koe die met reikhalzend verlangen zijn kop omhoog richt en klagelijk loeit, want het is 
tijd om gemolken te worden. 
 
Of scherper nog - de vogel die onder de aardolie machteloos zijn vleugels beweegt en met 
opengesperde snavel geluidloos om verlossing schreeuwt: ‘Adam, zoon van God, waar blijf 
je?’ 
Zijn Adam, zijn zoon van God, is op dat moment de vrijwilliger die zich een weg baant door 
de zwarte derrie die door de gestrande olietanker op het strand is achtergelaten. 
Die vrijwilliger voert een ongelijke strijd om vogels te redden, maar voor de meesten komt 
hij te laat. 
Dat ziet Paulus voor zich. 
 
Als hij denkt aan het lijden van de tegenwoordige wereld, betrekt hij daar in Romeinen 8 
ook zeer uitdrukkelijk de dierenwereld in. Wat is er een vreselijk lijden in de dierenwereld.  
Niet alleen door toedoen van de mens, maar ook in wat dieren elkaar aandoen. 
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Zo heeft de schepper het niet bedoeld. 
Zo zal het ook niet blijven. 
 
Hij had zijn Adam over alle dieren willen laten heersen, koninklijk en herderlijk, opdat de 
dieren in vrede zouden leven en tot volle ontplooiing zouden mogen komen, tot vreugde 
van Adam en tot eer van de Schepper. 
Maar Adam is van zijn God afgevallen en zo is de vloek over de schepping gekomen, over 
mensen, dieren, ja over alles. 
 
Maar eenmaal zal de hele schepping van die vloek worden bevrijd. 
En Adam die de vloek heeft veroorzaakt, zal ook die vloek moeten wegdragen. 
En Adam moet weer tevoorschijn komen als zoon van God, als Gods beelddrager.  
Als hij zo in alle heerlijkheid voor de dag komt, als de verloste Adam, dan zal heel de 
schepping, alle dieren, juichen want dan is ook hun lijden ten einde, dan is de vrede 
gekomen waarvan de profeten al spraken: 
 
Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, 
de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;  
de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de 
leeuw zal stro eten als het rund;  
dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang 
zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. (Jesja 11:6-8) 
 
In de opgestoken koppen van het klagend vee, 
in de doodskreet van het aangevallen hertenjong 
heeft de apostel Paulus het reikhalzend verlangen van de dieren gezien en gehoord. 
Het verlangen naar deze vrede en naar het moment dat de mens eindelijk als verlost kind 
van God te voorschijn mag komen. 
En tegelijk is het nu al een appel om binnen alle beperkingen en gebrokenheid zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan dit reikhalzend verlangen van de dieren.  
Om mens te zijn naar Gods bedoeling. Ook en juist in onze verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de dieren. 
 
Als geen ander heeft een christen zijn menselijke verantwoordelijkheid jegens de dieren 
gestalte te geven. 
Binnen alle beperkingen en gebrokenheid, want we maken nog ten volle deel uit van een 
onverloste wereld. 
Ook Gods kinderen, zegt Paulus, zuchten bezwaard en snakken naar de grote bevrijding. 
Ook zij zijn soms nog aan handen en voeten gebonden en moeten soms machteloos toezien 
hoe de dieren lijden. 
 

 de MKZ crisis 

 de varkenspest  

 de vogelpest; soms met een grimmige dreiging voor de mens 
 

Vogelgriep. 
Pandemie 
Wereldwijde epidemie met dreiging van miljoenen doden. 
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Vandaag wil ik nadrukkelijk stilstaan bij dat appel dat vanuit de dierenwereld op de mens 
wordt gedaan. En bij de bijzondere verantwoordelijkheid die de mens van zijn Schepper 
heeft gekregen ten aanzien van de dieren, 
Die verantwoordelijkheid geldt dan ook heel in het bijzonder voor christenen. Want zij zijn 
onderwezen in het licht van de Schrift en zij weten van die tweede Adam die gekomen is, 
die de vloek heeft gedragen en die maakt dat het reikhalzend verlangen van dieren en 
mensen niet doelloos is. 
 
Eens komt er een einde aan al deze ellende. Hij zal mens en dier verlossen. 
En Hij wil Zijn Geest nu al aan ons geven, opdat wij nu al naar die verlossing toeleven. 
Daarom is het zo belangrijk dat wij zien dat de Here Jezus ook voor de dierenwereld 
gekomen is en geleden heeft. 
 
Wij leven in de wereld van na de zondvloed. 
Een wereld die van God een tweede kans heeft gekregen. 
Een wereld waar het kwaad aanwezig is, maar waar God tegelijk toch zijn zegen wil geven. 
Een wereld die leefbaar blijft voor mens en dier. 
Een wereld waar God zijn koninkrijk zichtbaar wil maken. 
 
In het verbond van de Here God met Noach worden de basisregels voor deze wereld 
gesteld; basisregels waardoor deze wereld leefbaar blijft,  
waardoor God zijn zegen kan geven, 
waardoor deze wereld open blijft voor de grote verlossing. 
Deze regels zijn dus niet alleen voor de gelovigen bedoeld; deze regels zijn voor alle 
mensen. 
Wie deze regels respecteert, mag Gods zegen verwachten en de aarde zal leefbaar blijven. 
Wie deze regels negeert, draagt bij aan de onleefbaarheid van de aarde. 
 
Let erop dat God zijn verbond met de belofte om de wereld leefbaar te houden niet alleen 
met Noach sluit: niet alleen met de gelovigen, niet alleen met de mensen, maar met alle 
mensen en alle levende wezens. 
Ook de dieren zijn dus in dit verbond opgenomen. 
De dieren zijn ook verbondspartners van de levende God 
Als je dat bedenkt, dan ga je de dieren toch met andere ogen zien. 
God heeft ook tegen het dier gezegd: ik ben je grote bondgenoot. 
 
God heeft aan Noach en alle dieren beloofd belooft dat er geen zondvloed meer zal komen. 
Dat er een regelmaat zal zijn van regen en droogte, van kou en warmte; en dat door deze 
regelmaat het leven weer kan opbloeien. 
Zo lezen we dat God Noach en zijn zonen zegende en dat zij opnieuw de opdracht kregen 
om de aarde te vervullen en koning over alle schepselen te zijn. 
 
Maar anders dan bij Adam in het paradijs klonken er in dat heersen nu ook scherpe 
woorden.  
Niet de vrede en de harmonie zijn tekenend, maar de schrik en de vrees. 
Dieren zijn in principe heel schuw en bang voor de mensen.  
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Dat is eigenlijk heel verdrietig.  
Het is eigenlijk heel verdrietig dat een musje niet gezellig op mijn schouder komt zitten om 
mij spontaan een kopje te geven.  
Het is verdrietig dat de konijntjes in het bos alleen maar hard wegrennen. 
Ik ben Adam, ik ben beeld en kind van God; het klopt niet dat de dieren zo schuw en bang 
zijn, en toch kan het niet anders, vanwege de zonde.  
Het beeld van God in mij is ernstig beschadigd en misvormd. 
 
De mens zal en moet soms geweld gebruiken in zijn heersen over de dieren. 
Soms om de agressie van de dieren te weren en af te straffen, 
maar ook omdat de mens het dier moet gebruiken om zelf te overleven, 
Voor kleding en voor voedsel. 
 
In Genesis 9 stelt Here de omgangsregels tussen mensen en dieren vast. 
En God geeft de mens de ruimte en de vergunning om dieren te doden voor voedsel en 
kleding. 
Naast het groene kruid, groente en fruit, mag de mens vlees eten. 
Zo mag de mens in zijn beeld van God heersen over, de volle beschikking hebben over, de 
dieren. 
Dat onderscheid tussen mens en dier moeten we wel vasthouden.  
In sommige kringen wordt er wel eens over dieren gesproken als waren het mensen.  
Dat is niet Bijbels.  
Evenmin schrijft de Bijbel voor dat wij vegetarisch moeten leven.  
Je mag vlees eten en dat is misschien ook wel verstandig.  
God heeft ons niet voor niets die vergunning gegeven. 
 
Ik zeg dat trouwens met opzet: vergunning.  
Goed om dat te beseffen. Ook al mogen we vlees eten, het spreekt niet vanzelf.  
Dat is het gelijk van hen die vegetarisch leven.  
Het is en blijft een hele stap om een dier te doden.  
Dat mogen wij als mensen niet zomaar, niet per definitie.  
Nee, daarvoor heeft God uitdrukkelijk vergunning gegeven.  
Licence to kill. 
 
In primitieve culturen en bij mensen die nog heel dicht bij de natuur leven, is dat besef meer 
aanwezig dan bij stadsmensen die hun vlees keurig voorverpakt in de supermarkt kopen.  
In primitieve culturen is het slachten van een dier een heel ritueel.  
Dat doe je niet zomaar en dat doe je niet fabrieksmatig aan de lopende band. 
Ik weet wel: in onze moderne maatschappij kan het moeilijk anders, en voor de dieren zelf is 
het masker met de slagpin waarschijnlijk minder erg dan het slachtmes. 
Maar er schuilt een gevaar in, het gevaar dat wij niet meer beseffen dat vlees eten niet 
vanzelfsprekend is, dat het zelfs van den beginne zo niet bedoeld is, dat het één van de 
gevolgen van een gebroken wereld is en dat we er uitdrukkelijk vergunning van de Schepper 
voor moesten krijgen. 
 
God heeft er nog een regel bij gegeven.  
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Naast de vergunning ook meteen weer een beperking. ‘Vlees eten mag, maar vlees met zijn 
ziel, zijn bloed zult gij niet eten.’ 
Vlees waarbij het warme bloed van het dier nog stroomt, mag je niet eten. 
Wat een rare regel zal iemand zeggen. Wie doet dat nou, bloed drinken. 
Wij kunnen ons er niet zoveel meer bij voorstellen, maar in die oude tijden was dat echt wel 
anders. Men zag het stromende bloed toen als de drager van het leven; en het geheim van 
het leven zat in dat stromende bloed.  
Vlees met zijn ziel, dat is vlees met dat leven er nog in, dat stromende bloed. 
Primitieve volken kennen dan ook de praktijk om het bloed van het pas gejaagde of 
geslachte dier juist wel te drinken.  
Niet omdat zij dat nou zo heel erg lekker vinden, daar weet ik niets van, maar wel omdat zij 
geloven zo ook de levenskracht van dat dier te krijgen. 
 
Van dat soort praktijken zegt God: ‘Kijk dat wil ik niet; dat wil ik pertinent niet. En je zult mij 
nog tegenkomen als je het wel doet.’ 
‘Waarlijk ik zal uw eigen bloed eisen,’ klinkt het zelfs heel dreigend. 
Maar waarom dan, wat is daar zo erg aan? 
Waarom lezen we in de wetten van Mozes dat men het bloed juist helemaal moet laten 
wegstromen? 
 
Om zo te respecteren dat elk dier een schepsel van God is en dat hij het geheim van het 
leven direct van God zelf heeft gekregen.  
Ook al mag een mens over het dier beschikken ‒ hij mag het dier zelfs doden ‒ tegelijk en 
juist dan moet de mens het geheim van het leven ook in dit dier respecteren.  
Het leven is en blijft van God.  
Een dier is de mens in zijn hand gegeven, maar het is niet zijn absolute bezit waarmee hij 
maar kan doen wat hij wil.  
Wie dat wel doet, overtreedt de basisregels van het verbond van God met de ganse 
schepping en maakt dat God zijn zegen niet meer kan geven.  
De wereld wordt dan onleefbaar. 
 
En als we dan nu óns omgaan met de dieren plaatsten in het licht van deze basisregels. Onze 
samenleving waar het economische aspect zo op de troon zit dat alles daaraan 
onderworpen wordt.  
De vleesproductie – wat een afschuwelijk woord.  
De legbatterijen ‒ ongezond grote hoeveelheden kippen in een kleine ruimte.  
De kistkalveren.  
Koeien die nooit meer de wei in gaan en bediend worden door de computer. 
De harde wetmatigheden van de huidige economische situatie die dicteren dat soms hele 
gebieden geruimd moeten worden. 
Een net woord voor afslachten. 
Een gruwelijke maatregel om een door ons toedoen uit de hand gelopen situatie weer 
normaal te krijgen. 
 
Broeders en zusters, is dit geen zonde?  
Is dit niet een overtreding van de basisregel die God de mensheid heeft voorgeschreven?  
Zo respectloos ga je niet om met de dieren met wie God een verbond heeft gesloten.  
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Zo ben je langzaam maar zeker op de plaats van de Schepper gaan zitten.  
Alleen Hij heeft absoluut de beschikking over leven en dood. 
 
Respect voor het dier als schepsel Gods?  
Versta me goed, ik heb het niet over de individuele boer. 
Ik heb het over ons allemaal, over de manier waarop onze samenleving draait.  
Over het feit dat de eisen van de economie ertoe leiden dat dieren niet meer als dier, maar 
als product worden behandeld.  
 
Ik heb geen oplossing voor het probleem. 
Ik weet alleen op grond van de Bijbel dat we niet goed zitten 
Ik besef hoe moeilijk het is om verandering aan te brengen 
 
Maar allereerst is het noodzakelijk dat we besef krijgen van het verderfelijke van het hele 
systeem. 
Dat we inzien dat we met elkaar bezig zijn met een goddeloos of zelfs een afgodisch 
systeem, en dat we biddend en werkend een weg moeten zoeken om hier uit te komen. 
Dat we daar ook in diepe ootmoed om smeken.  
En ook dat we niet klakkeloos maar overnemen wat de hogepriesters van de economie en 
de politiek voorschrijven.  
 
Ik weet dat dit allemaal veel gemakkelijker gezegd is dan gedaan. 
Maar is het systeem geen schending van Gods rechten over mens en dier? 
 
En daar komt nog iets bij. 
Onze houding tegenover de dieren, het ontbreken van respect voor het leven en voor de 
God van het leven, houdt niet op met de dieren.  
Onmenselijkheid tegenover dieren maakt ook onmenselijk tegenover mensen. 
Als een dierenleven niet meer telt, is het volgende station om ook het menselijke leven te 
relativeren. 
Ook in Genesis 9 wordt de houding tegenover het dier en zijn leven direct gevold door de 
houding tegenover de medemens en zijn leven.  
Daarbij staat het menselijke leven veel hoger dan het leven van een dier.  
Een dier mag je gebruiken en zelfs doden om zelf te overleven.  
Maar van het menselijke leven blijf je zonder meer af.  
Want de mens is geschapen naar het beeld van God. 
Wie zich aan een mens vergrijpt en hem het leven beneemt, heeft tegelijk ook zijn eigen 
leven verspeeld.  
Het gaat nu te ver om de hele problematiek van de doodstraf hier te behandelen.  
Daar is veel meer van te zeggen dan alleen op basis van deze tekst. 
Maar wat we er in ieder geval uit kunnen leren is dit: 
 
Basisregel 1: Het leven is van God en moet, als het dierlijk leven is, met respect worden 
behandeld; met een dier kun je niet alles maar doen. 
 
Basisregel 2: Het leven is van God, en een mensenleven moet te allen tijden absoluut 
geëerbiedigd worden. Wie daar aan komt, verspeelt zijn eigen leven - indringender kon de 
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Here niet zeggen dat wij niet over het leven van mensen hebben te beschikken. Hier staat 
alleen maar een hemelhoog stopbord: Afblijven!! 
 
Een samenleving die het menselijk leven toch gaat relativeren,  
die meent dat wij ook zelf over dat leven mogen beslissen,  
gaat een griezelige kant op.  
Want als de economie hier zijn vingers ook achter krijgt,  
als we het hemelhoge verbodsbord  

afblijven  
hebben gesloopt  
en daar een informatie bordje van hebben gemaakt,  

afblijven als...  
dan geven wij de economie de kans om te vertellen welk mensenleven nog rendabel en 
economische verantwoord is en welk niet. 
 
Laten we het zo maar zien: wat de dieren vandaag overkomt, is een voorbode wat de mens 
morgen kan overkomen. 
Als we niet langer besef van en respect voor het leven van het dier hebben, dan is ook het 
respect voor het leven van een mens niet zeker meer. 
 
Er kon zo vandaag wel eens veel meer op het spel staan dan het leven en welzijn van dieren. 
Wat kunnen we anders dan terugkeren naar het licht van de Schrift en ons voor God 
verootmoedigen en zijn genade en zegen afsmeken.  
Misschien dat hij ons toch nog als samenleving een weg geeft waarop wij zijn zegen mogen 
verwachten. 
 
Adam, mens Gods, waar ben je? 
Here Jezus, laatste Adam, kom! 
 
Amen. 
 


