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Het begin van  
de wereld 
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God maakt de wereld
Genesis 1:1-2:4

Lang, heel lang geleden was er alleen water. 
Geen aarde en geen licht. Geen zon, geen 
maan, geen kaars, geen lamp. Het is hele-
maal donker. 
God is er wel. Op een dag zegt God: ‘Er 
moet licht komen.’ En opeens is er licht! 
God kijkt naar het licht en Hij kijkt naar 
het donker en Hij vindt het goed. Hij geeft 
ze allebei een naam. Het licht noemt Hij 
dag en het donker noemt Hij nacht. 
Zes dagen lang is God bezig met het maken 
van een prachtige aarde. 
Op de tweede dag maakt God de lucht.
Het land en de zee maakt God op de derde 
dag. Op het land komen bomen, bloemen 
en planten. Zelfs in de zee groeien planten.

Daarna maakt God de sterren, de maan en 
de zon. Er zijn vier dagen voorbij, maar 
God is nog niet klaar.
Op de vijfde dag maakt God de dieren in de 
zee en in de lucht. Grote orka’s en kleine, 
tjilpende roodborstjes. 
Op de zesde dag maakt God de dieren op 
het land. Zie je de aapjes in de boom? Zie 
je de slak die naar de salamander kruipt? 
Alle dieren zijn door God gemaakt.
Daarna maakt God de mens. Een man en 
een vrouw. Zij mogen de dieren een naam 
geven en voor ze zorgen. God kijkt naar al-
les wat Hij gemaakt heeft en zegt: ‘Het is 
heel goed.’  
Op de zevende dag rust God uit.
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Weg uit de mooie tuin
Genesis 2 en 3

‘Adam, hoe hebben we dat dier ook 
alweer genoemd?’ vraagt Eva. 

Adam kijkt naar het prachtige bruine 
dier dat in de tuin van Eden loopt. Het 

heeft een lange staart en mooie donkere 
manen. ‘Paard!’ antwoordt hij.  
Elk dier in de prachtige tuin waar Adam 
en Eva wonen, heeft een naam gekregen. 
Paard, muis, olifant, schaap, poes. 
Er zijn niet alleen dieren in de tuin, maar 
ook fruitbomen, groene planten en kleu-
rige bloemen. Het water van vier rivie-
ren zorgt ervoor dat de planten kunnen 
groeien. In het midden van de tuin staan 
twee prachtige bomen. De ene boom heet 
‘de levensboom’. De andere boom heet 
‘de boom van goed en kwaad’. Adam 
en Eva mogen van de vruchten van alle 
bomen eten, behalve van de boom van 
goed en kwaad. 

Eva kijkt naar deze prachtige boom. 
De vruchten zien er erg lekker uit.

‘Sssssssssss,’ hoort ze ineens. ‘Ssssssssss! 
Dat issssssss sssssmakelijk, hè! Sssssssssszo 
lekker, neem er maar een!’ 
Eva kijkt zoekend om zich heen. In de 
boom zit een lange, groene slang die tegen 
haar praat.
‘Nee hoor, ik ga echt niet van die boom 
eten! Dat mag niet van God!’ antwoordt ze.
‘Dat is logisssssssch. Want als je van die 
boom eet, word je net zoals God,’ sist de 
slang, ‘daarom wil Hij dat niet.’
Eva denkt na. Net zo worden als God? We-
ten wat goed is en wat kwaad is? Dat wil ze 
wel. 
Ze neemt een hap van de vrucht, en Adam 
daarna ook. Maar ze genieten er niet van. 
Ze schamen zich meteen. Ze snappen op-
eens dat ze niet naar God hebben geluis-
terd.
En dan komt God de tuin binnen. Adam en 
Eva schrikken, en ze verstoppen zich. God 
is boos! ‘Adam, Eva? Wat hebben jullie ge-
daan?’ vraagt Hij. ‘Dit hadden jullie nooit 
mogen doen!’ En God stuurt Adam en Eva 
weg uit de mooie tuin. 
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Kaïn en Abel
Genesis 4:1-16

‘Bah, bah en nog eens bah. Wat heb ik toch 
een vervelende broer!’
Kaïn kijkt naar zijn broer Abel, die zijn 
schapen knuffelt. Hij is vreselijk jaloers op 
Abel. Ze hebben allebei een offer gebracht 
aan God. En God keek wel naar het of-
fer van Abel, maar niet naar het offer van 
Kaïn. Daarom is Kaïn boos. 
God heeft gezien dat Kaïn boos is. Hij legt 
hem uit waarom Hij niet naar het offer 
heeft gekeken. ‘Kaïn,’ zegt God, ‘je kunt 
kiezen voor goede en slechte dingen. Jij 
kiest vaak voor het slechte, dat vind Ik niet 
goed. Kies het goede!’
Maar Kaïn luistert niet. Hij blijft voor het 
verkeerde kiezen. Hij neemt zijn broer Abel 
mee naar het veld en slaat hem daar dood.

‘Waar is Abel?’ vraagt God. 
Kaïn zegt stoer: ‘Ik hoef toch niet de hele 
dag op mijn broer te passen?’
God weet wat Kaïn gedaan heeft en wordt 
boos. Hij stuurt Kaïn weg. ‘Kaïn, je oogsten 
zullen mislukken en je zult altijd moeten 
vluchten.’

Daar gaat Kaïn, weg van zijn ouders, weg 
van God.
Toch laat God hem niet in de steek. ‘Kaïn,’ 
zegt Hij, ‘Ik zal je beschermen.’ Dat is bij-
zonder!



8



9

De ark van Noach
Genesis 6:5-22 en 7:1-24

Tik, tik, tik, tik. Zaag, zaag, zaag. 
Midden op het land zijn Sem, Cham en 
Jafet hard aan het werk. Ze timmeren, 
zagen en verven een gigantische boot, een 
ark. Hun vader Noach staat op de uitkijk. 
Met zijn hand boven de ogen kijkt hij naar 
de lange rij dieren die dichterbij komen. 
Giraffen, neushoorns, ganzen, paarden, 
steenbokken. Zo ver als Noach kijken kan, 
ziet hij dieren. Twee aan twee, mannetje en 
vrouwtje, komen ze de loopplank van de 
ark op. Ze maken geen ruzie, ze gaan rustig 
naar binnen. 
De vrouw van Noach geeft ze allemaal een 
plekje in de ark. Alle dieren passen erin.
Het is een gek gezicht. In de buurt van de 
ark is helemaal geen water. Een boot kan 
toch niet over het land varen? En waarom 
gaan al die dieren de ark in? 
Noach weet wat er gaat gebeuren. God 
heeft verteld hoe verdrietig Hij is. Behalve 
Noach luistert niemand meer naar Hem. 
God wil dat het ophoudt. Hij heeft er spijt 
van dat Hij de aarde heeft gemaakt.

God zei: ‘Noach, bouw een ark, neem je 
gezin mee en een mannetje en vrouwtje van 
alle dieren. Ik ga de aarde schoonspoelen, 
maar Ik zal jou redden.’

Als de ark af is, doet God de deur dicht en 
regent het dagenlang. De hele aarde komt 
onder water te staan. En Noach?
Noach, zijn familie en de dieren varen veilig 
in de ark over het water. God beschermt 
hen.


