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het oude

testament
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          was er God de vader. Eerst was er God de zoon. En 

eerst was er God de heilige geest. Dat is al les wat er was. Toen zei  

God: ‘Licht ’         . En het was dag en het was nacht . En dat is 

al les wat er was. Maar er zou nog meer komen, zoveel meer. . .

God zei: ‘zee’ en ‘lucht’ en ‘ruimte’ en daar waren ze:  

                       en   kolkende wolken   en de ruimte die zich ONTVOUWDE.

Dat is al les wat er was. Maar er zou nog meer komen, zoveel meer. . .

God zei: ‘land’ en het water ging aan de kant. . . 

. . . en er kwamen bergen en schaduwrijke val leien en vlakke stukken land. 

Dat is al les wat er was. Maar er zou nog meer komen, zoveel meer. . .

God zei: ‘Planten ’en er waren bloemen overal, en groene weiden 

in welk verhaal gaat 
het water ook aan 

de kant?

eerst

GOLVENDE       GOLVEN

God maakt de wereld

10 11
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en bossen vol prachtige bomen.  En dat is al les wat er was. Maar er zou 

nog meer komen, zoveel meer. . .  God zei: ‘zon ’ en God zei: ‘Maan ’ en 

God zei: ‘Sterren’ en gaf l icht aan de dagen en de nachten. En dat is 

al les wat er was. Maar er zou nog meer komen, zoveel meer... 

God zei: ‘vissen’, en al het water was vol   vis    - de meren, de 

rivieren, de zeeën en oceanen bruisten van 

En dat is al les wat er was. Maar er zou nog meer komen, zoveel meer...

God zei: ‘vogels ’ en daar waren ze, in al le kleuren. 

Ze speelden met de   wind    en de lucht was vol van hun l iedjes, ineens was 

ook de hemel vol van leven, en de bomen 

vol rumoer. En dat is al les wat er was.  

Maar er zou nog meer komen, zoveel meer... 

HOI!

Superrr
mooi!

LEVEN

God maakt de wereld

10 11

BWbuitengewonebijbel(cor).indd   11BWbuitengewonebijbel(cor).indd   11 11-12-20   12:1711-12-20   12:17



God zei: ‘dieren ’ en de bossen en velden waren ineens vol rennende 

en spelende dieren. En dat is al les wat er was. Zo mooi, zo wonderlijk 

mooi. Maar er zou nog meer komen, zoveel meer... God maakte jou. 

Nou ja, een        of een    zoals j ij.  

            En ook zoals hem. Gemaakt naar zijn beeld. 

Gemaakt om   lief    te hebben. Gemaakt om voor de wereld te zorgen. En 

ook al ging God na al dat werk uitrusten, dat was maar voor even. Want zijn 

verhaal, en ons verhaal, vertelt ons nog meer , zoveel meer. . .

Wie is er nog meer 
gemaakt naar Gods 

beeld? hint: we vieren zijn 
verjaardag met kerst...

vro u w man

12 13
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kwaadgoed

En toen? Toen gebeurde er iets verdrietigs.         maakte een                    

          Een perfecte plek voor de allereerste man,   

                      Adam , en de allereerste vrouw, Eva, om te wonen. In 

de tuin woonde ook een slang – het sluwste dier dat God had gemaakt. 

De slang ging op een dag naar Eva toe, toen ze met Adam bij de boom van 

de kennis van        en       stond.    

De slang vroeg: ‘Heeft God echt gezegd dat jul l ie geen fruit mogen eten in 

deze prachtige tuin, de Hof van Eden?’ ‘Natuurl ijk niet,’ zei Eva. ‘We 

mogen  fruit  eten van elke boom. Al leen niet van de kennisboom

die hier in het midden van de tuin staat.’ En ze fluisterde erachteraan:  

verstoppertje
met GOD

de boom van de 

kennis

God tuin

EET DIT 
NIET14 15
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Mmm!verstoppertje
met GOD

‘God zegt: als we ervan eten, gaan we dood.’ ‘Dood?’ zei de slang. Hij  

‘Doe niet zo raar. Je gaat niet dood. God wi l niet dat je ervan eet, omdat  

     h ij weet dat als je dat doet, je al les weet wat 

          h ij weet: goed en kwaad. En dan ben je net 

als h ij. ‘Hmm ,’ dacht Eva. ‘Als het fruit net zo lekker is als het eruit ziet, 

is het de moeite van het proberen waard. En als ik er ook nog wijs van 

wordt, nou...’ En toen nam ze een hap.             Daarna gaf ze de appel aan 

Adam en hij nam ook een hap. En op dat

moment zagen ze iets wat ze eerder niet

hadden gezien. Ze waren bloot! 

En wat erger was: ze schaamden zich ervoor. Ze maakten kleren uit grote

             vijgenbladeren. Toen hoorden ze het geluid van God, 

                                       die door de tuin wandelde. Adam en Eva   

    verstopten zich voor hem, tussen de bomen.   

   ‘Waar zijn jullie?’ riep God.

   snoof.

DAAR
ZITTEN ZE!

EET DIT 
NIET14 15
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                               riep Adam. (Hij had zich nog nooit verstopt 

en snapte het spel niet zo goed.) ‘Ik hoorde u wandelen in de tuin en ik was 

bloot. Dus ik was bang.’ ‘Hoe wist je dat je bloot bent?’ vroeg God verdrietig. 

‘Heb je het fruit van de boom gegeten?’  

Adam wees naar                   Eva. ‘De vrouw die u me gaf, zij deed het!’ 

                    ‘De slang loog tegen me!’ zei Eva, en ze wees naar de slang.   

                 ‘Daarom deed ik het.’ ‘Slang,’ zei God, ‘je zult het meest   

     vervloekte dier zijn dat er leeft. Voortaan zal je

              op je buik over de grond kruipen. Je zal  

altijd een vijand zijn van de vrouw. En ook al zal je, op een dag ,  

in de hiel van een van haar kinderen bijten, hij zal je vermorzelen.’ 

‘Vrouw,’ ging God verder, ‘het zal pijn doen om kinderen te krijgen. En je man 

zal de baas over je zijn. En j ij, Adam,’ zei God, ‘je zal vanaf nu je eigen eten 

moeten VERBOUWEN. Het zal niet makkel ijk zijn. 

‘We verStoppen ons!’

‘Het was haar schuld!’ 

AU!

SUPER
COOL
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        Je moet ploegen en maaien. En in diezelfde            

                       grond zul je begraven worden als je sterft.’

  Toen maakte God kleren van dierenhuiden voor Adam en Eva  

       en hij stuurde ze weg uit de mooie tuin. Hij zette een 

engel met een vurig zwaard bij de ingang van de tuin, zodat Adam en Eva 

niet konden eten van de levensboom en voor altijd bleven leven. 

Maar er zou nog    meer    komen, zoveel meer... Want God had iets  

           . Een kind. Een kind dat de slang zou vermorzelen en 

hem voor altijd zou verslaan... 

Wie zou dit
kind zijn denk 

je? 

SUPER
COOL

O-OH!

GESLOTEN

beloofd
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