Trapte Adam al eens op een mier, en werden
planten gedood voor voedsel?
Was de dood dan toch aanwezig vóór de Zondeval?
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). M.V. Update 29-6-2021

Zoogdieren, vogels en reptielen zijn duidelijk “levende wezens” in de Bijbel, maar zijn planten volgens de Bijbel “levende wezens”? Zijn insecten of ongewervelden volgens de Bijbel “levende wezens”? Dit is belangrijk om weten, want sommigen zeggen dat planten, insecten en ongewervelden
inbegrepen zijn in de bijbelse term “levende wezens”, en deze “levende wezens” zouden dan vóór
de Zondeval niet kunnen sterven.
Sommigen (Long Agers en aanhangers van de dood vóór de zondeval) zeggen: Adam zal wel eens
op een mier getrapt hebben en planten gedood hebben voor voedsel. Bij dat laatste moeten we echter opmerken dat Adam en Eva enkel vruchten en zaden aten (Genesis 1:29-30) en dus hebben ze
niet zo duidelijk bijgedragen aan het zogenaamd doden van planten.
Maar vallen insecten, ongewervelden en planten werkelijk binnen de bijbelse kenmerken van “levende wezens”, die vóór de zondeval niet stierven? Hieronder een betoog over wat de Bijbel aanziet
als een “levend wezen”:
Vier Bijbelse kenmerken van een
“levend [chay] wezen [nephesh]”

Hebreeuws

1. Ziel, leven, zelfbewustzijn: mensen en dieren. Niet insecten en ongewervelden en planten: dezen zijn geen “vlees met zijn leven [nephesh], zijn
bloed” (Gen. 9:4). “Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een
levend [chay] wezen [nephesh]” (Gen. 2:7). Vergelijk Gen. 6:19-20 (vs. 20 is
de nadere uitleg van vs. 19): hier geen insecten, ongewervelden of planten
onder de term “al wat leeft”. Insecten en ongewervelden zijn geen “vlees”, en
m.i. veeleer als (gevoelige, ingenieuze) robotten/automaten te aanzien, zonder
zelfbewustzijn.

nephesh

2. Lichaam, vlees: mensen en dieren. Het lichaam is de ziel in zijn uiterlijke vorm. De Bijbel gebruikt “vlees” nooit met betrekking tot ongewervelde
dieren of planten, wegens geen doorbloed vlees. De uitdrukking “alle vlees” in
Gen. 6:19 slaat enkel op de dieren in Gen. 6:20, niet op insecten, laat staan
planten. Vlees bezit immers “leven” (nephesh) door het bloed (Lev. 17:11).
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3. Geest, adem: dieren en mensen. Insecten, ongewervelden en planten
ademen niet zoals zoogdieren, vogels of reptielen  adem werd enkel aan
“vlees” gegeven: “de God Die aan alle vlees de adem [ruach] geeft” (Num.
27:16). “zij hebben alle een en dezelfde adem [ruach]” (Pred. 3:19)

ruach

4. Bloed: “vlees met zijn leven [nephesh], zijn bloed” (Gen. 9:4). Nephesh
is verbonden met vlees en ziel. Strikt voor mensen en dieren; insecten en planten niet. Lev. 17:11 stelt dat “het leven [nephesh] in het bloed is”, dus het is
duidelijk dat het leven (nephesh) bloed moet hebben. De Bijbel gebruikt
“bloed” nooit met betrekking tot ongewervelde dieren, en in alledaagse zin
hebben ongewervelde dieren eigenlijk geen bloed.
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Bijkomende vraag n.a.v. Genesis 6
Vermits Genesis 6:19 enkel op dieren slaat en niet op insecten of ongewervelden, kunnen we ons
afvragen hoe die laatsten de Vloed overleefd hebben. Genesis 7:22 zegt “Alles met levensadem in
zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf”: ook dit dit sluit insecten en ongewervelden
uit. Hoe werden de insecten en ongewervelden dan bewaard? God weet het, maar Hij heeft het niet
geopenbaard. Misschien zijn ze op een alternatieve manier bewaard gebleven of in de ark gezet.
Misschien overleefden velen op de drijvende puinmatten van bomen, struiken en andere vegetatie.
Maar kwetsbare insecten, zoals vlinders, moeten in bescherming gebracht geweest zijn. Nu, “De
verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en
onze kinderen” zegt Deuteronomium 29:29.
Conclusie
Op grond van deze bevindingen meen ik dat in de Bijbel de ongewervelden, insecten en de planten
geen “levende wezens” (chay nephesh) zijn – ze konden daarom sterven vóór de zondeval. Adam
kon op een mier getrapt hebben, of op een worm, en ééncellige organismen kunnen in zijn spijsvertering zijn terechtgekomen, enz.
Besluit: De dood was vóór de zondeval NIET aanwezig bij “levende wezens”, de NEPHESH. En
dus ja, Adam kon op een mier getrapt hebben.
Uiteraard zullen sommigen het hier niet mee eens zijn. Dat neem ik niemand kwalijk. Maar het bovenstaande kan naar mijn mening alleszins nuttig zijn om eens goed te overdenken. Als ik iets over
het hoofd heb gezien, dan hoor ik graag van u.
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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