
 
 

 
 
 
 

 

 

ZEVEN DAGEN  

 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Er was helemaal geen licht. 

Het was donkerder dan in de donkerste nacht. Toen zei God: `Er moet licht zijn!' En er was licht. En 

God zag dat het licht goed was. God haalde het licht en het donkerste donker uit elkaar; het licht 

noemde God dag, en het donker noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de 

eerste dag. 

 

Boven en beneden, overal was er water en God zei: `Er moet een afscheiding komen boven het water 

beneden en boven. Er moet een ruimte zijn boven het water.’ En zo gebeurde het. God maakte ruimte 

en noemde dat de hemel. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag. 

 

God zei: `Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat het droge zichtbaar wordt.' 

Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het water noemde Hij zee. En God zag dat het goed 

was. God zei: `Het land moet worden aangekleed met jong groen gras, planten en bomen met vruchten 

eraan. Zo gebeurde het. En op het land begon jong groen gras te groeien en allerlei soorten planten en 

bomen. Alle planten hadden zaadjes, zodat er altijd groen zou blijven. En God zag dat het goed 

was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde dag. 

 

God zei: `Er moeten lichten zijn aan de hemel die de dag en de nacht kunnen scheiden. Zo gebeurde 

het. God maakte twee lampen; een grote lamp voor overdag en een kleine voor de nacht en hij maakte 

ook sterren. God gaf ze een plek aan de hemel om dag en nacht te scheiden, om licht en donker uit 

elkaar te houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de 

vierde dag. 

 

God zei: `Het water moet vol zijn van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs de 

hemel.' Toen schiep God alle dieren van de zee, de vissen en al de krioelende dieren waar het water vol 

van is, soort na soort, En hij schiep de dieren met vleugels, soort na soort. God zei: ‘Krijg veel 

kinderen, dan komen er steeds meer van jullie. Het is de bedoeling dat de zee vol wordt van jullie, 

zeedieren en vissen. En dat er heel veel vliegende dieren boven het land vliegen.’ En God zag dat het 

goed was.  Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag. 

 

God zei: `Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende 

dieren en wilde beesten van allerlei soort.' Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na 

soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat 

het goed was.  

Toen zei God: En nu gaan we de mens maken. De mens zal op mij lijken. God wenste de mens het 

beste en hij stuurde hen zijn liefde, die hen beschermde. God zei: ‘Krijg kinderen, dan komen er steeds 

meer van jullie. Zorg voor de aarde en het water, voor de planten en de bomen, voor de vogels en de 

vissen en voor alle dieren die op het land rondlopen. De aarde geeft genoeg voedsel voor de mensen en 

voor de dieren.’ Zo gebeurde het. God keek nog eens naar alles wat Hij had gemaakt, en Hij zag dat het 

heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hemel en de aarde waren nu helemaal klaar. God maakte het helemaal af en rustte uit van al het 

werk dat hij had gedaan. Het was de zevende dag. God zegende deze dag en maakte hem heilig, een 

bijzondere dag.     

Dit is de geschiedenis van het ontstaan van hemel en aarde. 

 

 


