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Wa makke ús? De Bibel, Gods Wurd, fertelt hoe't
it minsklik ras begûn. Lang lyn makke God de earste
man en neamde him Adam. God makke Adam út it 

stof fan 'e ierde. Doe't God Adam libben
ynblaasde, kaam er libben.  Hy fûn himsels yn

in prachtige tún neamd Eden.



Foardat God Adam makke, makke Hy in prachtige
wrâld fol mei prachtige dingen. Stap foar stap makke
God heuvelige plakken en prêrjeromten, geurige blom-
men en hege beammen, fleurige fûgels en brûzjende
bijen, walfiskjende walfisken en glêde slakken. Yn
feite, God makke alles wat der is - alles.



Yn it tige begjin, foardat
God wat makke, wie d'r
neat oars as God. Gjin
minsken of plakken of 
dingen. Neat. Gjin ljocht
en gjin tsjuster. 
Gjin op en gjin del. 
Gjin juster en gjin
moarn. D'r wie allinich
God dy't gjin begjin hie. 
Doe die God!

Yn it begjin makke God 
de himel en de ierde.



En de ierde wie sûnder foarm
en leech. En tsjuster
wie op it gesicht fan 
'e djipte. Doe 
spriek God. 
"Lit der 
ljocht wêze."



En der wie ljocht. God neamde it ljocht Dei en it 
tsjuster neamde Hy Nacht. En de jouns en de 

moarns wiene de earste dei.



Op de twadde dei brocht God it wetter fan 'e 
oseanen, seeën en marren yn oarder ûnder de himel. 
Op de tredde deis sei God: "Lit it droege lân
ferskine." En it barde.



God gebea ek it gers en blommen en strûken en
beammen om te ferskinen. En se ferskynden. 

En it wierne jouns en de 
moarns de trêdde deis.



Doe makke God de sinne en de 
moanne, en safolle stjerren dat
nimmen se telle kin. En de 
jouns en de moarns wierne
de fjirde dei.



Seedieren en fisken en
fûgels stiene neist op Gods 
list. Op de fyfde dei makke
Hy grutte swurdfisken
en lytse sardines, lange-
legged struts en fleurige
lytse kolibris. God makke
alle soarten fisken om it 
wetter fan 'e ierde te
foljen en alle soarten fûgel
om te genietsjen fan it lân
en de see en de loft. En de 
jouns en de moarns wiene
de fyfte deis.



Dêrnei spriek God wer. Hy sei: Lit de ierde libbene
wêzens fuortbringe ...  Alle soarten bisten en
ynsekten en reptilen kamen ta stân.  Der wiene
ierdskodde oaljefanten en drokke bevers. Mislike
apen en ûnhandige krokodillen. Wiggly wjirms en
brutale chipmunks. Gangly giraffen en spinnende
poeskes.  Elke soart bist waard dy dei troch 
God makke.

En de jouns en de moarns wierne de seisde deis.



God die wat oars op 'e sechde dei - wat hiel
bysûnders.  Alles wie no klear foar Man. Der wie
iten yn 'e fjilden en bisten om him te tsjinjen. En
God sei: Lit Us de minske meitsje nei ús byld. 
Lit him hear wurde oer alles
op 'e ierde.  DAT SKEPTE 
GOD DE MAN YN SY EIGE 
IMAGE; Yn it byld fan 
GOD SKEPTE HY HEM ...



God spriek ta Adam.  
"Eat wat jo wolle út
'e tún.  Mar yt net 
fan 'e beam fan 'e 
kennis fan goed en
kwea. As jo fan dy
beam ite sille jo 
wis stjerre."



En de Heare God sei: It is net goed dat de minske
allinne is. Ik scil him in helper meitsje.  God brocht
alle fûgels en bisten nei Adam. Adam neamde se 
allegearre.  Hy moat der tige tûk
west hawwe om dat te dwaan. 
Mar ûnder alle fûgels en bisten wie
der gjin gaadlike partner foar Adam.



God brocht Adam yn in djippe, djippe sliep. 
Troch ien fan 'e ribben fan' e sliepende man te
ferwiderjen, foarme God frou út 'e ribbe fan Adam. 
De frou dy't God makke wie
krekt rjocht om in partner 
foar Adam te wêzen.



God makke alles yn seis dagen.  Doe seinge
God de sânde dei en makke der in dei fan 
rêst.  Yn 'e tún fan Eden hienen Adam en
Eva syn frou perfekt lok om God te
harkjen. God wie har Heare, har
foarsitter en har freon.



Doet God Alles make

In ferhaal út Gods Wurd, de Bibel,

wurdt fûn yn

Genesis 1-2

“De yngong fan Jo Wurden jout ljocht.” 
Psalm 119:130



It ein



Dit Bibelferhaal fertelt ús oer ús prachtige God dy't ús
makke hat en dy't wol dat jo Him kenne.

God wit dat wy minne dingen dien hawwe, dy't Hy sûnde neamt. 
De straf foar sûnde is de dea, mar God hâldt fan dy safolle Hy

stjoerde syn iennichste Soan, Jezus, om te stjerren oan in 
krús en wurde straft foar jo sûnden. Doe kaam Jezus wer ta 
libben en gie nei hûs nei de himel! As jo yn Jezus leauwe en
Him freegje om jo sûnden te ferjaan, sil Hy it dwaan! Hy sil
komme en libje yn jo no, en jo sille libje mei Him foar altyd.

As jo leauwe dat dit de wierheid is, sis dit dan tsjin God:
Dear Jezus, ik leau dat Jo binne God, en waard in man om te

stjerren foar myn sûnden, en no libje Jo wer.  Kom asjebleaft
yn myn libben en ferjou myn sûnden, sadat ik no nij libben kin 
hawwe, en op in dei gean om foar altyd by Jo te wêzen. Help 
my om Jo te folgjen en foar Jo te libjen as jo bern.  Amen.

Lês de Bibel en praat elke dei mei God! Johannes 3:16
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