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Wat f ijn dat God jou zo goed kent! Hij heeft jou gemaakt, 

dus niemand kent jou beter dan Hij.Zou jij deze God ook graag beter willen leren kennen? 
Lees dan elke dag een stukje uit dit boekje. Dan wordt dit 

ook echt jouw dag-boek!De verhalen gaan over God, maar ook over mensen over 

wie in de Bijbel wordt verteld. Soms gaat het over kinderen, 

zoals jij. Er staat bij elk stukje een tekst uit de Bijbel. 
De Bijbel is Gods brief aan jou.
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Hoi meisjes en jongens!

Weet jij wie jou het allerbeste kent? Is dat je papa of je mama? Of 
misschien je beste vriend? Zij kennen jou vast heel goed!
Maar God kent jou het allerbeste. Want Hij heeft jou gemaakt. Hij 
wil graag dat jij Hem ook leert kennen. En daar kan dit boekje je bij 
helpen.
Je kunt elke dag een stukje lezen. Samen met papa of mama. Of je 
broer of zus. Er staat een tekst uit de Bijbel bij elk stukje.
Soms is de tekst best moeilijk. Ik hoop dat je het beter begrijpt als je 
de uitleg erbij hebt gehoord. En dan zul je merken dat heel veel 
teksten uit de Bijbel ook over jou gaan.
God kent jou! Lees je mee? Dan leer jij Hem ook beter kennen.

Ik bid om Gods zegen voor jou!

Nieske Selles
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Voor de ouders

Dit boekje is een hulpmiddel voor u als ouder om met uw jonge 
kind de beginselen van stille tijd te oefenen.
De bijbelteksten zijn overgenomen uit de Herziene Statenvertaling. 
Soms vraagt een tekst nog wel wat extra uitleg van u als ouder. 
Tussen vierkante haken staat hier en daar een eenvoudige variant 
van moeilijke woorden uit bijbelteksten. 
Soms wordt een stukje afgesloten met een opdracht. Deze opdracht 
kan op het moment van lezen uitgevoerd worden, maar u kunt het 
ook uitstellen tot een later, geschikter moment. Bijvoorbeeld de 
zondagmiddag.
Ik hoop dat u mooie momenten zult beleven met uw kind(eren) als 
jullie met dit boekje bezig zijn. 
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Mooi gemaakt

1

opmk.GodkentJou!.indd   7 26-04-17   12:19



Scheppen, wat is dat?

Als jij wilt tekenen heb je papier en kleurtjes nodig. Als je wilt 
bouwen heb je blokken nodig. Ja toch? God gaat ook wat maken. 
Maar Hij heeft daar niets voor nodig! Dat is bijzonder.
Lees maar wat er in de Bijbel staat:

Genesis 1:1 – In het begin schiep God de hemel en de aarde.

God gaat scheppen. Dat betekent dat Hij iets gaat maken, zonder 
dat Hij daar iets voor nodig heeft. Hij maakt het gewoon. Omdat Hij 
dat wil. Hij zegt iets… en het is er! Dat kan alleen God. Mensen 
kunnen heel veel maken. Maar daarvoor hebben ze altijd spullen 
nodig. God is anders. En zoals Hij is er maar Eén. Hij maakt de 
hemel en de aarde. Zomaar, zonder spullen. Dat is scheppen!

Vraag: Weet jij iets wat mensen niet kunnen maken, maar God 
wel? Wat vind jij het mooiste wat God gemaakt heeft?

Dag 1 – Mooi gemaakt    
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Licht in het donker

Heb jij een klein nachtlampje op je kamer? Veel kinderen vinden dat 
fijn. Een klein lichtje zorgt ervoor dat het niet zo heel erg donker 
meer is. Heel lang geleden was het altijd donker. Dat was voordat 
God de hemel en de aarde maakte. Maar God bedacht iets moois. 
Hij maakte licht. Lees maar wat er in de Bijbel staat:

Genesis 1:3-4a – En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En 
God zag het licht dat het goed was.

Toen God het licht gemaakt had, wist Hij het meteen: het licht is 
goed! Het zorgt ervoor dat je wat kunt zien. Je hoeft niet bang te 
zijn als er licht is. God maakte het licht. Mooi hè?

Om te doen: Steek samen met je papa of mama een kaarsje aan in 
een donkere kamer. Zie je dat? Een heel klein lichtje zorgt er al voor 
dat het niet meer zo donker is!

Dag 2 – Mooi gemaakt           
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Lucht, land, zee

Heb jij weleens op je rug op het strand gelegen? Als je naar boven 
kijkt, zie je de lucht met witte wolken! Maar als je gaat zitten en om 
je heen kijkt, zie je kleine korrels zand. Te veel om te kunnen tellen! 
En als je voor je kijkt, zie je de eindeloze, blauwe zee. God heeft het 
verschil tussen lucht, land en zee bedacht. Lees maar wat er in de 
Bijbel staat:

Genesis 1:8a en 10 – En God noemde het gewelf hemel. En God 
noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij 
zeeën; en God zag dat het goed was.

Je kunt God leren kennen door de Bijbel te lezen. Maar ook door 
buiten in de natuur goed om je heen te kijken. Want als je alles ziet 
wat Hij gemaakt heeft, ontdek je hoe geweldig Hij is. Zoals God is 
er maar Eén!

Vraag: Houd jij van de zee? Wat doe je het liefst als je op het 
strand bent?

Dag 3 – Mooi gemaakt       
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Allemaal kleuren

Stel je voor dat het gras niet groen zou zijn, maar blauw! Stel je voor 
dat de lucht donkerbruin was en de zon paars… Wat zou dat gek 
zijn, hè? God heeft de kleuren bedacht. En wat heeft Hij dat mooi 
gedaan. Het past precies! Lees maar in de Bijbel hoe God de 
bloemen en het gras heeft gemaakt:

Genesis 1:11a en 12a en c – En God zei: Laat de aarde groen doen 
opkomen. En de aarde bracht groen voort. En God zag dat het goed 
was.

Zoals een schilder kleuren kiest voor zijn schilderij, zo heeft God de 
kleuren voor de schepping bedacht. Wat heeft Hij de aarde mooi 
gemaakt. Hij bedacht het witte madeliefje, de gele tulp en de rode 
klaproos. God is almachtig. Dat betekent dat Hij de enige is die echt 
alles kan!

Gebed: Dank God voor de kleuren! Wat is jouw lievelingskleur?

Dag 4 – Mooi gemaakt      
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Grote en kleine lichten

De zon is fel en het doet zeer aan je ogen als je ernaar kijkt. De 
maan dan… kun je daarnaar kijken? God heeft drie verschillende 
lichten gemaakt. De zon en de maan, maar welke nog meer? Lees 
maar wat er in de Bijbel staat:

Genesis 1:16-17 – En God maakte de twee grote lichten: het grote 
licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te 
beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het 
hemelgewelf om licht te geven op de aarde.

Overdag ben je wakker, dan kun je aan het werk. De zon zorgt voor 
licht en warmte. Als het nacht is, mag je uitrusten en ga je slapen. 
God heeft het verschil bedacht. En Hij heeft de mensen een licht 
gegeven. Zelfs in de nacht, zodat het toch niet pikdonker is.

Om te doen: Ga eens naar buiten als het donker is. Kun je de 
sterren zien?

Dag 5 – Mooi gemaakt      
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Vissen en vogels

Heb jij een vissenkom in huis? Of hebben jullie in de winter een 
vogelhuisje buiten, waar je zaadjes, brood en pinda’s aan hangt voor 
de vogels? Veel kinderen houden ervan om naar dieren te kijken. 
Maar kinderen hebben de dieren niet bedacht of gemaakt. Dat deed 
God! In de Bijbel staat:

Genesis 1:21 – En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende 
levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle 
gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Steeds als God iets gemaakt heeft, staat er in de Bijbel: ‘En God zag 
dat het goed was.’ Dat betekent dat Hij blij is met Zijn schepping. 
Het roodborstje is precies geworden zoals Hij het bedacht had. En 
de snoek heeft helemaal de kleur die bij hem past. En dat kleine visje 
met die rood met blauwe streepjes… weet jij hoe die heet?

Vraag: Kun jij het geluid van een vogel nadoen? Probeer eens te 
bewegen als een vis!

Dag 6 – Mooi gemaakt      
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Dieren op het land

Hebben jullie een kinderboerderij in de buurt? Of ben je weleens in 
een dierentuin geweest? Grote, sterke, gevaarlijke dieren zitten 
veilig in een hok. Kleine, lieve dieren mag je soms aaien of 
vasthouden. God heeft alle dieren gemaakt. Lees maar wat er in de 
Bijbel staat:

Genesis 1:25 – En God maakte de wilde dieren van de aarde naar 
hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de 
aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Alle dieren hebben het fijn met elkaar. De leeuw en het lammetje 
spelen samen. En de krokodil en het muisje kijken wie het hardst 
kan rennen! Alle dieren wonen bij elkaar. Ze eten elkaar niet op en 
ze zijn niet bang voor elkaar. Zo heeft God het bedoeld. Wat is Hij 
blij dat Zijn schepping zo goed gelukt is!

Gebed: Bid vandaag maar voor de dieren! Van welk dier houd jij 
het meest?

Dag 7 – Mooi gemaakt  
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