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Wie heeft ons gemaakt?  De Bijbel, 
het Woord van God, vertelt ons hoe 
het menselijk ras begonnen is.  Lang  
       geleden, maakte God de eerste 
                       mens en zijn 
                          naam was Adam. 



God maakte Adam uit het stof van 
de aarde.  Toen God leven in Adam  
     ademde, kwam hij tot leven.  Hij  
              bevond zich in een mooie  
                        tuin genaamd  
                        Eden. 



Voordat God Adam creëerde, 
maakte hij een mooie tuin vol met 
wonderlijke dingen.  Stap voor stap 
maakte God heuvelachtige  
 
 
 
                     plaatsen en  
                       velden, ... 



... geurige bloemen en hoge bomen, 
licht gevederde vogels en zoemende  
bijen, wentelende walvissen en 
slijmerige slakken.  Eigenlijk maakte  
 
 
 
 

                    God alles wat  
                      er is, alles. 



In het allereerste 
begin, voordat  
God iets maakte, 
was er niets  
behalve God.   
Geen mensen  
of plaatsen of  
dingen.  Niets. 



Geen licht en geen  
duisternis.  Geen  
boven en geen  
onder.  Geen  
gisteren en  
geen morgen.   
Er was enkel  
God, die geen  
begin had.  Toen  
deed God iets! 



In het begin, schiep God  
de hemel en de aarde.  



En de aarde was 
zonder vorm  
en leeg. 



En de duisternis 
bedekte de 
watermassa.   
Toen zei  
God  
“Laat  
er  
licht  
zijn.” 



En er was licht.  God noemde het 
licht Dag en de duisternis noemde 

Hij Nacht.  Het werd avond en  
het werd ochtend en dat was  

de eerste dag. 



Op de tweede dag, scheidde God de 
waters van de oceanen, zeeën en 
meren onder de Hemel.  Op de 
derde dag zei God  
 
 
 
 
“Laat droog land verschijnen.”   
En het gebeurde.  



God beval ook dat het gras en 
bloemen en struiken en  

                bomen tevoorschijn  
zouden komen.   

                     En zij  
 
 
 

verschenen. 



En het werd avond en het werd  
ochtend en dat was  

de derde dag. 



Toen creëerde God de 
zon, de maan en zo veel 
sterren, dat niemand  
ze kon tellen.  En  
het werd avond  
en het werd  
ochtend en  
dat was de  
vierde dag. 



Zeedieren, vissen  
en vogels waren de 
volgende op de lijst.  
Op de vijfde dag 
maakte hij grote 
zwaardvissen en 
kleine sardientjes, 
struisvogels  
met lange poten en 
blijde koolmeesjes. 



God maakte alle  
soorten vissen om  
de waters van de  
aarde te vullen en  
alle soorten vogels  
om van het land en  
de zee en de lucht  
te genieten.  En het  
werd avond en het  
werd ochtend en dat  
was de vijfde dag. 



Toen dat klaar was, sprak God 
opnieuw.  Hij zei “Laat de aarde 
levende wezens voortbrengen…”  
Alle soorten dieren en insecten  
en reptielen kwamen tot leven.  Er 
waren olifanten die de aarde deden  

beven en bezige bevers. 



Ondeugende apen en onhandige 
krokodillen.  Wriemelende wormen 
en springerige eekhoorns.  
Slungelige giraffen en spinnende 
katten.  Alle soorten dieren werden 
op die dag gemaakt door God. 



En het werd avond en het werd 
ochtend en dat was de zesde dag. 



God deed iets speciaals op de zesde 
dag, iets heel speciaals.  Alles was nu 
klaar voor de mens.  Er was voedsel  
                              in de velden en 

 dieren om hem te 
                               dienen.  En God 

 zei “Laat ons de 
 mens creëren 

 in Ons eigen 
 beeld.  



Laat hem heerser zijn over alles  
op de aarde.”  DUS CREËERDE GOD  
                        DE MENS IN ZIJN 

 EIGEN EVENBEELD; 
 IN HET BEELD VAN 

 GOD CREËERDE 
 HIJ HEM ... 



God sprak tot  
Adam.  “Eet wat  
je wilt van de  
tuin.  Maar eet  
niet van de boom  
van kennis van  
goed en kwaad.   
Als je van die boom  
eet, zal je zeker  
sterven.” 



En de HEER God zei, “Het is niet 
goed dat de mens alleen zou zijn.  Ik  

zal voor hem een helpen 
 creëren.”  God bracht 
 alle vogels en beesten 

 naar Adam. 



Adam gaf hen allemaal een naam.  Hij 
moet erg slim geweest zijn om dat te  

kunnen doen.  Maar tussen 
 de vogels en de beesten 

 zat er geen geschikte 
 partner voor Adam. 



God bracht Adam in een diepe, diepe 
slaap.  Hij verwijderde een van de  

ribben van de slapende 
 man en schiep Vrouw 

 van Adam’s rib.  De 
 vrouw die God  

maakte was 
                                          perfect 

 geschikt 
                       als partner  
                       voor Adam. 



God schiep alles in zes 
dagen.  Toen zegende God 
de zevende dag en maakte 
het een dag van rust. 



In de Tuin van Eden, waren 
Adam en zijn vrouw Eva 
perfect gelukkig terwijl ze 
God dienden.  God was hun 
HEER, hun Verzorger  
        en hun Vriend.  



Toen God Alles Creëerde 
 

Een verhaal van het Woord van God,  
de Bijbel, 

 
wordt teruggevonden in 

 
Genesis 1 - 2 

“De ingang van Uw Woorden brengt licht.” 
Psalm 119:130 



Einde 



Het Bijbelverhaal vertelt  
ons over de wonderlijke God die ons  

gemaakt heeft en die wilt dat jij Hem kent. 
 

God weet dat wij slechte dingen gedaan 
hebben, welke Hij zonden noemt.  De straf 

voor zonden is de dood, maar God houdt zoveel 
van jou, dat Hij zijn enige Zoon, Jezus, heeft 

gestuurd om te sterven aan een Kruis en 
gestraft te worden voor jouw zonden.  Daarna 
kwam Jezus terug tot leven en ging naar huis  
in de Hemel.  Als jij in Jezus gelooft en Hem 
vraagt om jouw zonden te vergeven, zal Hij  
het doen!  Hij zal komen en in je leven  nu,  

en jij zal voor altijd met Hem leven. 



Als jij gelooft dat dit de  
waarheid is, zeg dit dan tegen God: 

Lieve Jezus, ik geloof dat Jij God bent,  
en een mens bent geworden om voor mijn 

zonder te sterven, en dat Jij nu terug leeft.  
Kom alstublieft in mijn leven en vergeef mijn 

zonden, zodat ik nu een nieuw leven kan 
hebben, en op een dag mag gaan en voor 
eeuwig bij Jou mag zijn.  Help me om U  

te gehoorzamen en om voor U te  
leven als Uw kind.  Amen. 

 
Lees de Bijbel en praat elke dag met God!   

Johannes 3:16 
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