
 
 

 

 

 

 

 

 

 
DE SCHEPPING  

 

In een begin schiep God Hemel en Aarde. De aarde was woest en leeg. De diepte was duister en God 

zweefde over de wateren. Hij sprak: 'Er moet licht zijn!' En er was licht, God zag dat het licht goed was. 

God scheidde het licht van het de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde God 

nacht. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de eerste dag.  

 

God sprak: 'Er moet een scheiding zijn tussen de wateren. Hij scheidde het water onder van het water 

erboven. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de tweede 

dag. 

 

God sprak: 'Het water onder de hemel moet samenkomen zodat het droge zichtbaar wordt'. Zo 

gebeurde het. Het droge noemde God land en het samengekomen water noemde God zee. God zag dat 

het goed was. 

God sprak: 'Het land moet groen worden van jong gras met allerlei vruchtbare gewassen. Zo gebeurde 

het. Overal groeide vruchtbare bomen, planten en bloemen. God zag dat het goed was. Het werd avond 

en het werd ochtend, dat was de derde dag. 

 

God sprak: 'Er moeten lichten zijn aan de hemel die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten 

als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren. Daarbij dienen ze als lampen 

om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte twee grote lampen, de grootste voor de dag en 

de kleinste voor de nacht. God maakte ook de sterren. God plaatste de lampen en de sterren aan de 

hemel om licht en duisternis uit elkaar te houden. God zag dat het goed was. Het werd avond en het 

werd ochtend, dat was de vierde dag. 

 

God sprak: 'Het water moet wemelen van dieren en op het land moeten de vogels vliegen langs de 

hemel. God schiep de grote wezens van de zee en de krioelende dieren waar het water vol van is. God 

zag dat het goed was. Hij sprak: 'Wees vruchtbaar. Jullie moeten het water van de zee bevolken en de 

vogels moeten talrijk worden op het land.' Het werd avond en het werd ochtend, dat was de vijfde dag. 

 

God sprak: 'Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soorten.' God maakte de wilde 

beesten, tamme dieren en alles wat over de grond kruipt. God zag dat het goed was.  

Toen sprak God: 'Nu gaan we de mens maken. Die lijkt op ons. De mens zal heersen over alles wat leeft 

op deze aarde. God schiep de mens naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep God hen.  

God zegende hen en sprak: 'Wees vruchtbaar en bevolk de aarde en heers over haar. Heers over alles 

wat leeft’. God zag dat het goed was.  Het werd avond en het werd ochtend, dat was de zesde dag. 

 

Zo werd het de zevende dag. Hemel en aarde werden voltooid. God rustte op de zevende dag van al het 

werk dat was verricht. Hij maakte deze dag heilig, bijzonder, anders dan alle andere dagen. 

Dit is de geschiedenis van het ontstaan van Hemel en Aarde zoals het is verteld in het boek Genesis, in 

de bijbel.  

 

 


