
 
 

 

 

 

 

VERHAAL OVER DE SCHEPPING  

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was wild en donker.  

 

God zei: “Er moet licht komen”. En er was licht. God zag dat het licht goed was.  

Hij noemde het licht ‘dag’ en hij maakte het licht los van het donker.  

Zo werd het avond en weer ochtend. Dit was de eerste dag.  

 

God zei: “Het water beneden moet loskomen van het water boven”.  

En zo gebeurde het. God maakte een boog over de aarde. 

Hij noemde het hemel. Het werd avond en weer ochtend, 

Dit was de tweede dag.  

 

God zei: “Het water beneden moet naar één kant stromen”.  

Dan ontstaat er droog land en zee.God noemde het droge land ‘aarde’ en het water ‘zee’. 

En zo gebeurde het. En God zag dat het goed was.  

 

Toen zei God: “Op aarde moeten grassen groeien en planten met bloemen en bomen die vruchten 

dragen”. En dat gebeurde.  

Er kwamen kleine groene plantjes op het land, gras, allerlei soorten planten met zaden en bomen met 

vruchten. En God zag dat het goed was.  

Het werd avond en weer ochtend.Dat was de derde dag. 

 

God zei: “Overdag moet de zon aan de hemel staan en ’s nachts de maan met de sterren.  

Zij geven de dagen, jaren en de feestdagen aan en ze geven licht op aarde”. 

God zag dat het goed was. Het werd avond en weer ochtend, 

Dat was de vierde dag.  

 

Toen zei God: ”Het water moet wemelen van vissen en waterdiertjes en in de lucht moeten allerlei 

vogels vliegen”. En zo gebeurde het.  

God maakte allerlei soorten waterdieren en ook allerlei soorten gevleugelde dieren. 

En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend, 

dat was de vijfde dag. 

 

God zei: “Laat de aarde vol dieren zijn, kruipende, rennende, stampende en grazende dieren, wild en 

tam”. Zo gebeurde het.  God maakte allerlei verschillende soorten dieren. En God zag dat het goed was.  

 

Toen zei God: ”Nu ga ik de mens maken. Ze zullen lijken op mij. Ze zullen kinderen krijgen 

en de aarde bewonen. Heel de aarde geef ik aan hen”. En God maakte de mens naar hoe God is. 

God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was.  

Het werd avond en weer ochtend. Dat was de zesde dag. 

 

Zo werden de hemel en de aarde gemaakt, en alles wat erop is. 

Op de zevende dag maakte God alles af. Daarna rustte hij. Hij maakte van de zevende dag een speciale 

dag, een dag anders dan alle andere dagen. want op die dag rustte hij. 

 

Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze gemaakt zijn. 


