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dam. Dit woord betekent heel simpel: een mens. De Hebreeuwse tekst van Genesis zegt 
letterlijk: ‘God schiep de mens naar zijn beeld, … man en vrouw schiep hij hen.’ (Gen. 1.27) 
De verhalen van Adam en Eva en de Tuin (Hof) van Eden ( Eden betekent ‘delight’ = genoegen 

of verrukking) staan aan het begin van de Joodse en Christelijke Bijbelteksten. Zij zijn sinds hun 
publicatie onderwerp van beschouwing door de vertalers van de Bijbel.  
En die beschouwingen zijn het bewijs dat de onderwerpen die wij tijdens dit symposium bespreken 
fundamentele kwesties zijn. 
 
Halverwege de negentiende eeuw toen archeologen het scheppingsverhaal van het antieke Babylon 
ontdekten, kwamen er alarmerende reacties.  
Het Babylon verhaal leek op het verhaal uit Genesis, maar hoe konden de Babyloniërs dat kennen? 
Had de schrijver van Genesis verhalen uit een andere cultuur overgenomen? Was de Bijbel niet 
uniek? Nadere studie wees echter uit dat de ogenschijnlijk identieke verhalen twee zeer 
verschillende dingen zeiden over de aard van de mens en over de plaats van de mens in de wereld. 
 
Waarom vertel ik u dit? Omdat de Adam-verhalen in Genesis gelezen moeten worden voor wat ze 
zijn – niet de primitieve beschrijving van hoe de wereld geschapen werd, maar een middel om 
diepgaande kwesties te bespreken in een cultuur die vooral meer vertellers kende dan filosofen.  
De Adam-verhalen zetten zich voort in de Joodse en Christelijke cultuur (en Moslim, maar ik ben 
geen expert in de kennis van de Islam) als een opzet of omlijsting waarin de grote vragen werden 
behandeld. En de gevolgtrekkingen van de verhalen uit Genesis worden vaak geaccepteerd ook door 
degenen die iedere kennis van de Bijbel ontkennen.  
Waarom denkt de Westerse mens dat de aarde een goede en fijne plaats is om te leven?  
Is dat misschien omdat er een sterke herinnering is door het Bijbelse verhaal en door de zin: ‘En God 
overzag alles wat hij geschapen had en zag dat het zeer goed was’ ( Gen. 1.31)?  
Is er een herinnering aan het verloren Paradijs? 
 
De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. Dat is het Bijbelse woord voor milieu. Een woord 
dat we nu gebruiken omdat iedereen het gebruikt. Maar milieu kan betekenen dat wij mensen in het 
centrum staan en dat alles om ons heen gebeurt.  
Het Bijbelse idee van de Schepping herinnert ons constant aan de Schepper en in de Bijbel is de 
scheppingsdaad iets unieks van God. Het speciale werkwoord dat gebruikt wordt in Bijbelse verhalen: 
bara`, wordt nooit gebruikt voor menselijke activiteit. Alleen God schept! 
 
Een latere traditie verhaalde dat, zowel de tempel in Jeruzalem als het tabernakel dat Mozes in de 
woestijn had gebouwd, de schepping verbeeldde. Het tabernakel was gebouwd in gehoorzaamheid 
aan Gods gebod naar Mozes: ‘Bouw een heilige plaats voor mij, zodat ik in uw midden kan ‘wonen’ ( 
in de Griekse vertaling betekent dit ‘gezien worden’ ). ( Exodus 25.8)  
Zo erkenden zij op hun plaats van aanbidding dat de Schepper in het hart van de schepping leefde en 
niet de mens. Zoals later verteld werd, was Adam de eerste hoge priester van deze tempel en zijn 
zorg voor de schepping was zijn liturgie ofwel eredienst.  
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Het woord ‘liturgie’ betekende oorspronkelijk een publieke dienst uitgevoerd voor een meester of 
voor een staat, maar in het geval van de priesters betekende het hun dienst voor God. De tempel 
was de schepping en, zoals latere vertolkers dachten, de schepping was de tempel. 
 

 
Figuur  1 Menora als boom des levens in het Heilige der Heiligen 

 
De Hebreeuwse verteller zei ook dat Adam was gemaakt naar het beeld (tselem) en naar de gelijkenis 
( demut) van God.  
Een verbijsterende uitspraak wanneer je het tweede van de tien geboden beschouwd: ‘Gij zult u 
geen gesneden beeld (pesel) noch enige gelijkenis (temunah) maken van hetgeen boven in den hemel 
is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is…’ 
(Exodus 20.4)  
Hoewel het tweede gebod verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt voor beeld en gelijkenis 
werd het als eenzelfde betekenis aangenomen.  
Op welke manier kon Adam dan geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God? 
  
Er zijn ontelbare pogingen gedaan om deze woorden te verklaren niet alleen omdat de vertaler 
moeite deed voor een logische Bijbeltekst, maar omdat die verklaring de voorwaarden schiep voor 
het bespreken van de onderliggende vraag: Wat was het verschil met de mens?  
Sommige moderne geleerden suggereerden dat het woord voor Adam als zijnde ‘het beeld’ geen 
associaties had met afgoderij en daarom niet beledigend kon zijn.  
Dat is waarschijnlijk juist. Niettemin voelden de vroege Joodse leraren zich ongemakkelijk bij het 
woord ‘beeld’ en toen de Hebreeuwse Bijbelteksten werden vertaald in het Aramees ( De Targoem ), 
waren ze heel behoedzaam om iedere suggestie van de menselijke vorm als gelijkenis van God te 
vermijden. 
 
De belangrijke Joodse geleerde Philo, die leefde in de eerste eeuw CE (= Common Era), was zeer 
beïnvloed door de Griekse ideeën. Hij betoogde dat het beeld van God de menselijke geest 
voorstelde voor zover het in staat was de dingen van God te begrijpen.  
Deze uitleg ging over in de Kerk. De leraren van de oosterse kerk maakten onderscheid tussen het 
beeld ‘welke duidt op rationaliteit en vrijheid’ en de gelijkenis ‘welke duidt op de gelijk worden aan 
God door deugdzaamheid’ (Joh. van Damascus).  
Door zijn vrije wil is de mens in staat om goede beslissingen te maken en zo dichterbij de gelijkenis 
van God te komen. 
 
Vaak dachten mensen echter meer na over het gevolg van die speciale status als mens dan dat ze 
moeite deden om dit zo nauw te definiëren.  
R. Akiba, een Joodse leraar uit de tweede eeuw CE, meende: ‘Geliefd is de mens omdat hij naar zijn 
beeld is geschapen, maar nog groter is de liefde die hem laat weten dat hij naar zijn beeld geschapen 
is. ( Mishnah. Pirke Aboth 3.15) 



En Jezus gebruikte het geloof van Adam, als beeld van God, in zijn parabel over de schapen en de 
geiten op de Dag des Oordeels, welke de basis is geworden voor de Christelijke leer over sociale 
verantwoordelijkheid. Als de Koning de schapen scheidt van de geiten en de uitverkorenen in zijn 
Koninkrijk leidt, vertelt hij hun dat zij edelmoedig zijn geweest en hem geholpen hebben. De 
uitverkorenen zijn verbaasd want zij hebben God nooit behoeftig gezien en ze zijn zich niet bewust 
van hun hulp: ‘God, wanneer hebben wij u, of een vreemde, hongerig gezien en gevoed, en u 
verwelkomt?’  
Jezus’ antwoord aan hen is gebaseerd op het geloof dat Adam is gemaakt naar het beeld van God: 
‘Omdat jullie dit aan de minste van mijn broeders gedaan hebben, hebben jullie dit ook aan mij 
gedaan’ (Matt. 25.31-46) Bemerk dat die vraag over het Laatste Oordeel niet over het geloof gaat 
maar over het herkennen van het beeld van God in ieder mens.  
 
Adam wordt ook de heerschappij gegeven ‘over de vissen in de zee en over de vogels in de lucht en 
over ieder levende zaak dat op aarde huist’ (Gen 1.28).  
Heerschappij. Zoveel is al geschreven over dit woord, vooral sinds er in 1967 in Amerika een artikel 
werd gepubliceerd waarin het christendom verantwoordelijk werd gehouden voor de huidige 
ecologische crisis.  
In zijn invloedrijke artikel* ‘De historische wortels van onze ecologische crisis’ (Science 155 10 maart 
1967 pag. 1203-7) betoogde de Amerikaanse historicus Lynn White dat het christendom meende dat 
het Gods wil voor de mens was om de natuur voor zijn eigen doel te exploiteren.  
White schreef over de ‘Christelijke arrogantie jegens de natuur’ en zag de wortel van het onheil in 
Adams ‘heerschappij’. Zijn artikel was de start van een enorm debat.  
Het is waar dat sommige Protestanten (Calvinisten) hebben gedacht dat ‘God alle zaken voor ons 
gewin en verlossing bestemde en dat Adam als laatste was geschapen nadat alles voor hem klaar 
gezet was ( Calvijn Instituten 1.14.22), maar om te suggereren dat alle uitbuiting en hebzucht een 
Protestants prerogatief (voorrecht) was, is niet juist. 
 
Toen het debat zijn hoogtepunt bereikte, werden de argumenten uitgebreid met referenties aan de 
stellingen van M. Weber en R.H. Tawney, nl. dat de Protestantse arbeidsethos een belangrijke factor 
is geweest in de exploitatie en destructie van de aarde.  
Het oude Christelijke begrip dat het beeld van God de ziel of geest van Adam voorstelde werd 
verworpen en er werd beweerd dat ‘naar het beeld van God’ betekende Adams heerschappij over de 
natuur. Het oorspronkelijke verhaal, zoals je weet, vertelt alleen over Adams heerschappij over de 
schepsels. Natuurlijk is er een verband tussen het beeld van God en de heerschappij. Maar die 
heerschappij is niet omdat Adam naar het beeld van God is. De relatie is namelijk consequent: omdat 
Adam is geschapen naar het beeld van God, is hij geschikt om heerschappij te hebben. 
 
Verschillende mensen, die geen Bijbelse geleerden waren maar die niettemin over dit onderwerp 
schreven, werden beïnvloed door één overtuiging betreffende de exacte betekenis van de 
Hebreeuwse woorden.  
Het hebben van heerschappij rada`, zeiden ze, was een sterke uitdrukking, net als kabash d.i. 
onderwerpen, ‘het is een woord dat meestal gebruikt wordt voor de onderwerping van veroverde 
gebieden, en dat betekent een duidelijke afhankelijkheid van vertrouwen op geweld’. En ‘het is een 
zeer krachtige expressie van de houding van de mens jegens de natuur en suggereert dat hij zichzelf 
in een positie ziet van een volkomen macht’.  
(J. Black, The Dominion of Man, Edinburgh 1970, pag. 73)  
 
Maar is dat de betekenis van deze woorden? Adams heerschappij over de dieren stonden hem niet 
toe om deze als voedsel te eten: Adam was alleen toegestaan om planten, granen en fruit te eten 
(Gen 1.29). Het werkwoord ‘heerschappij hebben’ kan simpelweg betekenen een vreedzaam bewind 
uitoefenen. Solomon bijvoorbeeld had heerschappij over een groot gebied en er was vrede aan alle 
kanten (1 Kon. 4.24). ‘Onderwerpen’ betekent in het Hebreeuws verplichtend of bekrachtigend en als 



Adam de aarde onderwerpt dan betekent dat waarschijnlijk niet meer dan dat hij de aarde productief 
maakt.  
 
De hedendaagse tendens is om het woord rentmeesterschap te gebruiken in plaats van heerschappij. 
Adam werd in de Tuin geplaatst – en daarin zijn de Hebreeuwse woorden zeer interessant - Adam 
werd in de Tuin geplaatst om te dienen (`abad) en om deze te bewaken en te behouden (shamar, 
Gen 2.15). Adam was de dienaar van de Tuin en zijn werk daar was zijn ‘eredienst’. Die woorden zijn 
uitwisselbaar. Zijn rol was om te bewaken en te behouden en dus is rentmeesterschap een beter 
woord dan heerschappij.  
 
Als we de Bijbel toestaan om de teksten te interpreteren, dan zien we in Psalm 8 welke type mens 
wordt aangesteld om over de schepselen van de aarde te regeren.  
‘Wie is de Mens?’ vroeg de psalmist zich af. Het is de Mens die is geschapen bijna als de engelen en 
die het rentmeesterschap is gegeven over de schepselen. Het is de Mens die toen hij als eerste 
opkeek naar de sterren realiseerde hoe klein hij is in vergelijking met de glorie van de hemelen. Het is 
de Mens die zijn plaats weet in de schepping.  
En dus schreef de Psalmist: ‘Als ik naar de hemelen kijk, het werk van uw handen, de maan en de 
sterren die u geschapen heeft, wat is de Mens dan? Maar Gij hebt hem een klein beetje minder dan 
de engelen gemaakt … en hem het rentmeesterschap gegeven (Psalm 8).  
Deze Adam is geen sterke heerser, die de aarde vertrapt; dit is de herder/koning of de tuinman. 
 
Adam werd gemaakt uit stof. Toen blies de Heer God zijn adem in hem en Adam begon te leven. 
Deze beschrijving van de Schepping van de eerste mens is een goede illustratie van het verschil 
tussen de Bijbelse versie en het Babylonische scheppingsverhaal welke zoveel opschudding 
veroorzaakte.  
De Babylonische versie beschrijft ook hoe de eerste mens uit stof werd gemaakt, maar het was stof 
gestold met het bloed van de verslagen god Kingu (Babylonian Creation Epic 6:22ff). Dit is heel 
verschillend van vertellen dat de stof getransformeerd wordt door de adem van de Levende God. 
Babylonische Mythologie hoefde niet uit te leggen over de tegenspoed van het menselijk leven, 
omdat de mensen al verdoemd waren vanaf het begin.  
Het Bijbelse verhaal onthult het Hebreeuwse geloof in de geaardheid van Adam en dat hij veel meer 
was dan een lichaam gemaakt uit de aarde. (Aarde en Adam zijn hetzelfde woord in het Hebreeuws) 
Er is iets van de levende God in hem en op die manier was hij de verbinding tussen de Schepper en 
de schepselen.  
Van zo’n fijne start, hoe kon alles zo verkeerd gaan? 
 
Het probleem was kennis. De kennis van goed en kwaad van de boom die verboden was.  
De tuin van Eden was vol met bomen maar de verteller noemt er alleen twee – de boom van de 
kennis van goed en kwaad en de boom van leven – en alleen één van deze was verboden nl. de boom 
van kennis van goed en kwaad.  
Vergelijkbare mythes hebben alleen één boom en zo kunnen we vaststellen dat dit het punt is wat 
we moeten onderzoeken.  
Waarom twee bomen? Degene die dit verhaal voor het eerst hoorden, zullen begrepen hebben dat 
de boom van leven ook de bron van kennis was. Dus waarom beschrijft de verteller twee bomen, 
allebei bronnen van kennis, maar waarvan één verboden?  
De boom van leven was niet verboden voor Adam totdat hij had gekozen om van de andere boom te 
eten. Adam kon niet van beide bomen eten. 
 
De boom van kennis komt nergens anders in de Bijbel voor, maar de boom van leven wordt daarin 
beschreven als Wijsheid (Spreuken 3.18).  
In het visioen van het Boek der Openbaringen wordt het fruit van de boom van leven beloofd als 
beloning aan de gelovigen. En er zijn andere oude teksten in de Hebreeuwse traditie die het heerlijke 



parfum beschrijven van de boom van leven en hoe zijn fruit op een dag aan de rechtvaardigen wordt 
gegeven. (1 Henoch 25**).  
‘Dit fruit wordt beschreven als het zevenvoudige onderricht betreffende zijn schepping’ (1 Henoch 
93.10). De boom van leven was dus een bron van kennis over de schepping, het was de bron van 
leven, en, zoals we zullen zien, ook de bron van heling en vernieuwing. 
 
Er zijn opvattingen over het verhaal van Adam en de verboden boom die veronderstellen dat de 
Bijbelse traditie niet wilde dat mensen kennis hadden.  
Het Adam verhaal zou dan de Hebreeuwse versie zijn van de mythe van Prometheus, met een Adam 
die probeert geheimen te ontworstelen van een jaloerse God. Dit is niet juist.  
De positie van Adam is veel subtieler. Het fruit van de boom van leven gaf hem ‘zevenvoudig 
onderricht betreffende zijn schepping’ en de geschriften van Hebreeuwse wijzen zijn vol met lijsten 
die beschouwd kunnen worden als overzichten van de wetenschappelijke kennis van hun tijd zoals: 
‘de breedte en de lengte van de aarde en hoe het was gesticht en het aantal sterren en waar zij 
rusten’ (1 Henoch 93.13-14).  
Daarin zijn ook gedetailleerde astronomische teksten overgeleverd.  
Het verhaal van de twee bomen zagen het probleem met kennis in termen van de bron van kennis, 
de houding t.o.v. het bezit van die kennis en hoe die kennis gebruikt werd. 
 
Naast het verhaal van de boom van kennis en de slang die Eva verleidde met zijn beloftes, was er ook 
een verhaal over de gevallen engelen. Tot het begin van ons Christelijke tijdperk, werd dit verhaal 
gebruikt om de bron van het kwaad uit te leggen en hoe de schepping was bedorven. Tweehonderd 
engelen, machtige wezens die alle geheimen van de schepping kenden, rebelleerden tegen de Grote 
Heilige Ene. En brachten hun kennis naar de aarde. Zij verleidden de vrouwen en openbaarden hun 
kennis als deel van hun rebellie.  
De gelijkenissen met het Eden verhaal zijn duidelijk. Eva wordt verleid door het kwade met het 
aanbod van kennis en dit maakt deel uit van de grotere rebellie. 
 
De kennis die de engelen brachten is genoteerd. Zij bevatte metaalarbeid om wapens te maken, de 
kennis van medicijnen en astrologie, in feite de gehele wetenschappelijke kennis van die tijd. En het 
was die kennis, losgerukt van zijn bron, welke ‘zoveel bloedvergieten op aarde veroorzaakte’.  
Uiteindelijk schreeuwt de geteisterde aarde naar de hemel (1 Henoch 8) en daarop worden de 
aartsengelen gestuurd om het kwaad te vernietigen en om de aarde te helen van de gevolgen van 
het misbruik van de engelenkennis.  
Dit is de oudste versie van het verhaal van de gevallen engelen zoals verteld in het Boek van Henoch.  
(Het is opmerkelijk dat vertellers uit het IJzeren tijdperk erkennen dat het verknoeien van de 
schepping, zelfs als ze daaraan hadden meegewerkt, veroorzaakt was door het misbruik van kennis.)  
Zij die voor de boom van leven kozen, verwierven ook kennis, maar zij verkregen het als Wijsheid. En 
dus, toen de vertellers vertelden over de Tuin van Eden, beschreven zij niet één maar twee bomen, 
omdat zij wisten dat Adam en Eva de verkeerde boom hadden gekozen. Toen zij van het verboden 
fruit aten, werden hun ogen geopend, en wat zij werkelijk leerden was dat ze sterfelijk waren en 
zouden sterven. 
 
Er zijn ontelbare verklaringen van dit verhaal, die zich allemaal richten op de rol van de mensen en 
hun houding tegenover kennis, het effect op hun eigen leven en het lot van de schepping en de zorg 
die hun was nagelaten.  
Het probleem en de vragen blijven: de aard van de mensen, hoe zij kennis verkrijgen en toepassen, 
en hoe dit de wereld beïnvloedt waarin zij leven.  
Adam en Eva moesten de Tuin verlaten en zij vonden zichzelf terug in een plaats vol doornen en 
distels waar de grond was vervloekt en waar hun enige toekomstperspectief was om terug te keren 
naar het stof waarvan ze gemaakt waren: ‘Uit stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’  
 



De beeldspraak van Eden en de Adamverhalen blijven een reden voor debat.  
De profeet Jesaja beschrijft hoe Eden hersteld wordt. Er zou geen kwaad of destructie meer zijn, de 
wolf zou met het lam samenleven en het luipaard met het kind. Maar alleen als de hele aarde vol was 
met de kennis van de Heer. De mensen die Eden zouden herstellen, zouden gezalfd worden.  
Zalf is het Bijbelse symbool voor de gave van Wijsheid, omdat de geparfumeerde zalfolie uit de boom 
van leven getrokken was. Zodoende zou hun geest getransformeerd worden. Hij zou zien met 
gezalfde ogen en horen met gezalfde oren, en als gevolg daarvan zouden hun zienswijzen 
verschillend zijn. Zij zouden wijs zijn.  
Dan, en alleen dan, zou het Paradijs hersteld worden. ( Jesaja 11) 
 
Behalve die uit het boek van Genesis zijn er vele ander Eden verhalen.  
Eén verhaal vertelt hoe, toen Adam en Eva de Tuin verlieten, de monden van alle andere schepselen 
sloten, en zij konden niet langer met de mensen praten (Jubileeën 3.28***).  
Een ander verhaal zegt dat toen het menselijke paar de Tuin verliet, zij toegestaan werden om zaden 
mee te nemen zodat ze voedsel konden kweken. En ook mochten zij de zaden meenemen van 
aromatische planten om wierook te maken, zodat ze het parfum van het Paradijs bij hun 
godsdienstplichten konden gebruiken. 
(Life of Adam and Eve 43, with parallel in Apocalypse Moses 29).  
En het hele verhaal van het Boek der Openbaringen gaat over de terugkeer naar het Paradijs. Aan het 
eind van zijn visioen ziet Johannes het water van de rivier stromen uit de troon van God. Hij ziet de 
boom van leven groeien in die wateren ‘en de bladeren van de boom zijn voor de heling van de 
naties’ (Openbaringen 22.2).  
 
In de Christelijke traditie wordt de boom van leven vaak gepresenteerd als het kruis en het kruis als 
de boom van leven.  
In de kerk waar wij voor de viering op zondag bij elkaar komen, is er in de apsis een prachtige 
mozaïek van de gedaanteverwisseling. Daarbij is de berg verbeeld als een paradijselijke plek: met 
bomen, planten, bloemen en vogels. In het centrum, als vertegenwoordiger van Christus, is het kruis 
in plaats van de boom van leven. Die gedaanteverwisseling geeft een glimp van de Paradijselijke staat 
waar we naar terugkeren. 
 

© Margaret Barker, 2002 

Vertaling: Ine van Staveren, 2017 

 

 

Aanvulling van de vertaler: 

*http://www.uvm.edu/~gflomenh/ENV-NGO-PA395/articles/Lynn-White.pdf    

**1 Henoch, Oud-Israëlitische literatuur, waarvan ook kopieën gevonden zijn in de 900 documenten 

van de Dode zee rollen bij Qumran. (1947-56) 

***Jubileeën, ook wel Klein Genesis genoemd, is een apocrief boek van Joodse oorsprong waarvan 
de Hebreeuwse bron bevestigd is door de vondst van diverse kopieën in de documenten van de Dode 
zee rollen bij Qumran.  
 
In zijn artikel ‘De historische wortels van onze ecologische crisis’ (Science 155 10 maart 1967 pag. 
1203-7) voert de historicus Lynn White een amusant en zeer compact betoog over de ontwikkeling 
van de Westerse cultuur. Deze kon plaats hebben dankzij de vertaling in het Latijn, gedurende twee 

http://www.uvm.edu/~gflomenh/ENV-NGO-PA395/articles/Lynn-White.pdf


eeuwen tijdens de Middeleeuwen, van de belangrijke kennis uit de Arabische en Islamitische wereld 
en dankzij vooruitstrevende techniek in de landbouw.  
Dit alles gebaseerd op de Christelijke theorie van de mens als heerser over de aarde. En hij besluit 
met zijn bewondering voor de Heilige Franciscus, die nederigheid preekte en de gehele natuur als 
medeschepselen zag die gerespecteerd moesten worden als broeders en zusters. Daarom, zo 
meende hij, zou Franciscus het boegbeeld moeten zijn voor de (christelijke) ecologie. 
 
(De ecologische en religieuze woon en werkgemeenschap Stoutenburgh in de provincie Utrecht 
praktiseert dit al jaren.) 
 
En verder betoogt White dat de Joods-Christelijke theologie het heidense animisme heeft 
weggevaagd en de exploitatie van de natuur heeft genormaliseerd. ‘Van alle religies heeft vooral het 
christendom overijld en met nadruk beweerd dat hun mythe werkelijk gebeurd is. En zodoende staan 
we nu in het puin van ons geërfde religieuze systeem.’ 
Over het belang van universitaire educatie voor vrouwen schreef White tussen 1947 tot 1953 al een 
vijftal essays.  
 
Figuur 1: maker overzichtstekening onbekend. 


