‘n Pardijsspel
bronnen: En het werd licht, Jacob Streit;
Oberufer Paradijsspel
door Pieter Tak ’86 -’97 -‘10

I

Lied:

In het begin……. (‘Het lied van het begin’ uit: Alles wordt nieuw, Lam en ter Burg)

Raphaël:

O mensen ziet nu allen wel
hoe wij gaan spelen voor u ons spel
van Adam en Eva in ’t Paradijs
en hoe ze aten van de verboden spijs

Lied:

Adam en Eva in Godestuin….. (uit: de Speelman)

Allen:

Hoog boven allen rust God op zijn troon
schoon klinkt de lofzang met jubelende toon
schoon zijn de hemelgewelven van licht
schoon zijn de werken die God heeft verricht
Maar één engel wilde meer: Lucifer !

Lucifer:

Mijn kracht is groot, mijn stem reikt ver
mijn licht schijnt helder als een ster
Waarom heb ik geen eigen troon ?
als hoogste engel trots en schoon ?
O wee, mijn hart wordt zwaar en donker
ik bedek het snel met rood geflonker

Michaël:

God zendt mij naar je toe Lucifer, luister !
ruk uit je hart zo dof en duister
God zal je een nieuw en beter hart schenken
houd op met dat verwaande denken

Lucifer:

Ik wil geen nieuw hart, maar hemelse eer
het getal van engelen groeit meer en meer

Michaël:

Laat af van deze duistere plannen
anders moet ik je verbannen
Ik hef mijn zwaard, ik drijf je buiten
de hemel zal zich voor jou sluiten !
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Lucifer:

Nu wordt het duister thans mijn rijk
ik ben hier aan een god gelijk
nu wil ik trachten alle dagen
de mens uit het Paradijs te jagen
Ziet Adam en Eva keuvelen daar
wacht maar, ik drijf ze uit elkaar
en zie of ik ze eruit kan doen
uit dat hemelse plantsoen

II
Lied:

Adam en Eva in Godestuin…….

Adam:

Hoe lieflijk Eva op deze wijs
met jou te wonen in het Paradijs
Hoor toch de vogeltjes kwelen
zie hoe de dieren daar spelen

Eva:

Wat is het wonderschoon in het Paradijs
Hij die dit maakte is groot en wijs

Gesteente: Wij zijn het gesteente, wij liggen en rusten
wij vormen de bergen, wij vormen de kusten
wij zijn het harde, vaak ruw en soms glad
wij maken de bodem, wij maken het pad
Graniet:

Ik lig hier al eeuwig
maar mijn naam weet ik niet

Adam:

Je heet Graniet
je bent de oudste in deze tuin

Eva:

Mooi rood met spikkels wit en bruin

Robijn:

Ik glinster en fonkel en kleur daarbij
wat is mijn naam, hoe noem je mij ?

Adam:

Deze steen noem ik Robijn

Eva:

Je sprankelt als dieprode wijn

Goud:

Als snippers en korrels lig ik hier
of als klompjes in de rivier
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Adam:

Jij bent het Goud

Eva:

En net zo belangrijk als het zilte Zout

Eik:

Ik sta stevig in de grond
en spreid mijn takken ver in ’t rond
hoe heet ik, geef me een goede naam ?

Adam:

Eikenboom heet je voortaan

Eva:

Wat ben je groot en wat hard is je hout
machtige eik in het wilde woud

Appelboom: Ik draag bloesem en vruchten vele
waar in mijn takken vogels kwelen
Adam:

Boom vol appels, Appelboom zul je heten

Eva:

Appels zuur en appels zoet
smaken alle mensen goed

Den:

Ik blijf maar groen en blijf maar groen
Adam, zeg mij wat ik moet doen

Adam:

Dag Dennenboom, wat sta je recht
In de winter ben je nog lang niet slecht

Eva:

Eens kom je met stralende lichtjes te staan
en klinken er liederen af en aan

Bloemen:

Wij groeien
en heffen ons bloemengezicht
omhoog naar de zon
omhoog naar het licht
Adam geef ons namen fijn
dan weten we wie we zijn

Adam:

Jij bent ’t Sneeuwklokje,
jij heet Narcis,
jij Viooltje klein
jouw naam zal Lelie zijn
en jouw naam is …..Roos
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Eva:

Jou vind ik lief, wit Klokje teer
Narcisje wiegelt heen en weer
Kijk me eens aan, Viooltje blauw
je bent een bloem waar ik veel van hou
Jij lijkt een engel, Lelie rein
en de Roos zal koninginne zijn

Bloemen:

Wij groeien en heffen ons bloemengezicht
omhoog naar de zon, omhoog naar het licht

Kikker:

Kwaak, kwaak, kwaak, kwaak
ik spring en zwem
ik kwaak en eet
weet jij dan Adam
hoe ik heet ?

Adam:

Jij bent de Kikker naar vliegjes op jacht
jij bent de kikker die kwaakt in de nacht

Eva:

Kikkertje groen als het malse gras
kikkertje vlug in de waterplas

Dolfijn:

Hier buitel en spring ik, o zo fijn
in ’t golvende water wil ik zijn

Adam:

Jij bent natuurlijk de dolfijn

Eva:

Jij wilt een snelle springer zijn

Adam:

Kijk daar, dat is de Beer
die wil vast veel lekkers eten

Beer:

Daar kom ik dan aan met gesjokte tred
ik kom maar nettekes uit m’n bed
Je moet mij zo ’s ochtends niet wakker maken
want dan beland je tussen m’n kaken’
Toch houd ik meer van bessensap
en rol ik gaarne in de drab
Honing, honing, honing zoet
dat is voor ons beren goed

Eva:

Met honing op je berensnoet
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Adam:

Het Bokje speelt en stoot

Eva:

Dit stevige diertje wordt gauw groot

Bokje:

Dan ben ik gauw een sterke bok
met grote horens op mijn kop

Hond(en): Ik ren en draaf, woef, woef !
ik snuffel en graaf, waf, waf !
Ik zoek naar, woef, woef, eten !
en hoe ik heet, dat wil ik, waf, waf weten !
Adam

Honden rennen over ’t veld
en komen springend aangesneld

Eva:

Mijn trouwe viervoeter(s)
je bent moedig van aard

Hond(en): Ik pas op het huis en de haard
waf woef, waf woef !
Koe:

Ik loop hier op de aardegrond
en eet mijn buikje met gras zo rond
Boe, boe, waar moet ik naar toe

Adam:

M’n beste Koe, m’n beste koe
waar moeten wij mensen zonder jou naar toe ?

Eva:

Gezonde melk, malse boter en lekkere kaas
zonder koeien te leven lijkt wel dwaas

Vogels:

Kiewiet, kiewiet, wij zwieren door de lucht
hoog en laag in snelle vlucht
Kiewiet, kiewiet, wij zwieren door de lucht
hoog en laag in snelle vlucht

Adam:

De Valk en de Nachtegaal gieren door de lucht

Eva:

De snelle valk suist omlaag in vrije vlucht
de nachtegaal zingt jubelend zijn lied
zo vol van vreugde of groot verdriet
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Leeuw:

Ik ben de koning van het dierenrijk
niemand is aan mij gelijk

Adam:

Hier komt heer Leeuw, die niemand vreest

Eva:

Ieder heeft eerbied voor dat sterke beest

Adam:

Hij is de koning zoals ieder ziet

Eva:

Maar zijn geweldige kracht misbruikt hij niet

Stenen:

Wij liggen en bewegen niet
wij weten veel, maar zeggen het niet

Planten:

Aarde droeg het in haar schoot
zonlicht bracht het rijpend groot
dank u aarde, dank u zon
dat ik bloeiend leven kon

Dieren:

Wij rennen, draven, vliegen, eten
wij zullen de namen nooit vergeten
Die naam heeft Adam ons gegeven
en Eva zegt hoe wij zijn en leven

III
Lied:

Adam en Eva in Godestuin…….

Lucifer:

Eva wil je de waarheid weten
van deze zoete vrucht moet je dan eten
van de boom van kennis van goed en kwaad
dat ben je Eva, zeker waard
Eva, neem gerust deze appel fijn
gelijk aan God zul je dan zijn

(Eva eet)

Eva:

Hier Adam, proef van deze appel fijn
gelijk aan God zul je dan zijn

(Adam eet en schrikt)
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Allen:

Adam, Adam, waar heb je misdreven
hoe heb je, verlorene, je kleed geweven
van stralen lichtend in het hemelse rijk
jij die was de engelen gelijk

Godvader: Adam, Adam, waar ben je verborgen
ach, hoe ben je nu vol zorgen
Overtreden heb je het enige gebod
dat ik je gaf als enige God
Voortaan moet je werken voor je brood
en zorgen voor de dag van morgen
Adam:

Het was Eva heer, ik kreeg de appel van haar
ik stond erbij en keek ernaar
Zo overtraden wij uw gebod
en toen kwam gij eraan, heer God

Godvader: Eva, Eva, wat hebt gij misdaan ?
Eva:

De boze slang heer, dreef mij aan
net zolang totdat ik at
van de vrucht die u verboden had

Godvader: Waar ben je, Gabriël mijn knecht ?
Adam en Eva zul je heden
verjagen uit de hof van Eden
Gabriël:

Adam en Eva verjaag ik heden
uit de hof van Eden
Met mijn vlammend zwaard
drijf ik hen uit de poort
die God voor eeuwig sluit

Adam:

Heb medelijden, o heer God

Eva:

Wees begaan met ons zware lot

Gabriël:

Adam en Eva, God zal het jullie vergeven
maar je zult zonder het Paradijs verder leven
Je zult het lot moeten dragen
van pijn en dood alle dagen
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Lucifer:

Over Adam en Eva eeuwige schand
ik heb ze verdreven uit het Paradijzenland
Ik neem ze mee in het hellevuur
bij mij hebben ze rust noch duur
Ze zullen eeuwig daar branden
niemand rukt ze uit mijn handen !

Godvader: Pak je weg, Lucifer ! Terstond !
welk schandelijk woord kwam uit je mond
Jij hebt Adam en Eva dit misdaan
op je buik zul je alle dagen gaan
Ziet nu Adam en Eva thans zo rijk
geworden als de goden gelijk
wanneer zij het goed en kwaad beseffen
als zij hun beide handen heffen
Michaël:

Heer God, ik wil voortaan
de mens op aarde terzijde staan
opdat hij krijgt veel kracht en moed
bij alles wat hij op aarde doet

Raphaël:

O mensen, u zag nu allen wel
hoe wij vertoonden u ons spel…

Allen:

Van Adam en Eva in ’t Paradijs
en hoe ze aten van de verboden spijs
Maar Michaël en vele engelen rein
zullen hier op aarde hun helpers zijn
Tot Gods Zoon hen zal wijzen
de weg naar de hemelse Paradijze
Wij werkten hieraan een geruime tijd
en wensen u een gelukkige Kersttijd !

Lied:

Adam en Eva in Godestuin……

Einde
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