
 
 

 

 

 

 

 

HET VERHAAL VAN DE SCHEPPING 

 

In het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was leeg, alles was nog heel donker, maar God, die 

was er al wel. 

God zei; Er moet licht zijn. En ineens was er licht. God zag dat het licht goed was. Hij noemde het licht 

dag en het donker nacht. Zo kwam er dag en nacht. Het werd avond en het werd morgen. Dat was de 

eerste dag. 

God zei; Er moet iets komen tussen het water beneden en al het blauw dat daar boven is. En God 

maakte de lucht. Hij noemde de lucht hemel en zag dat het goed was. Het werd avond en het werd 

morgen. Dat was de tweede dag. 

God zei; Al het water moet naar één plaats stromen. Dan kunnen we droge stukken zien. En zo 

gebeurde het. Het droge noemde hij land, het water noemde hij zee. God zag dat dat goed was. God zei; 

Er moeten groen gras en allerlei planten gaan groeien op het land. En zo gebeurde het. De aarde werd 

groen en God zag dat het goed was. Het werd avond en morgen. Dat was de derde dag. 

God zei; Er moeten lichten komen aan de hemel om te schijnen overdag en ‘s nachts. Die kunnen de 

aarde verlichten. God maakte twee lampen. Een grote voor overdag en een kleine voor ’s nachts. God 

maakte ook de sterren. God zag dat het goed was. Het werd avond en morgen. Dat was de vierde dag.  

Op de vijfde dag maakte God alle dieren in de zee en alle vogels in de lucht. En Hij zag dat het goed 

was. Het werd avond en morgen. 

Op de zesde dag maakte God alle dieren op het land. En God zag dat het goed was. Toen zei God: Nu 

gaan we de mens maken om voor alles te zorgen. De mens zal een beetje op mij lijken. God maakte de 

mens en zei: Ik geef je alles en je moet er goed voor zorgen. God zag dat alles heel goed was. Het werd 

avond en morgen. Dat was de zesde dag. 

Zo werd de aarde en de hemel gemaakt en op de zevende dag was God klaar met werken en rustte hij 

uit van al het werk wat hij had gedaan. Hij maakte van deze dag een speciale dag. 

 


