kids en de Bijbel

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Toen God de mensen en de dieren maakte.........
Eens, heel lang geleden, was er alleen maar water op aarde. Je kon dat niet
zien, want het was hier toen nog pikkedonker. Maar op een dag zei de Here
God tegen de engelen: zullen we licht maken? Want anders willen er geen bomen en planten groeien, en kunnen de dieren en mensen, die Ik wil gaan maken, niets zien. Dat was een goed idee! Hij zei: als je wat kunt zien, omdat
het licht is, noemen we het dag, en als je niets kunt zien, omdat het donker
is, noemen we het nacht. Dat was goed!
Op de tweede dag zei de Here God: vandaag ga Ik een blauwe lucht maken.
Want het was toen nog erg mistig, en er waren ook veel donkere wolken. Het
was daarom overal erg nat. En Hij maakte een mooie blauwe lucht met witte
wolken. Dat was goed!
Op de derde dag liet de Here God al het water bij elkaar komen in zeeën,
rivieren en meren. Nu kon je land zien, en daarop liet Hij grote bomen met
lekkere appels en bananen, en planten met mooie gekleurde bloemen en heerlijke aardbeien groeien. En nog veeeeel meer. Dat was goed!
Op de vierde dag maakte de Here God de zon, de maan en de sterren. Nu kon
je dag en nacht grote en kleine lichtjes zien aan de lucht. Dat was goed!
Op de vijfde dag zei de Here God tegen de engelen: zullen we heel veel vissen
maken, die kunnen zwemmen in de zeeën, rivieren en meren? En mooie vogels
die door de lucht gaan vliegen? Toen maakte Hij het water vol vissen en de
lucht vol vogels. Dat was goed!
Op de zesde dag zei de Here God: nu moeten er ook op het droge land dieren
komen. En Hij maakte ze allemaal: van de grooooote olifant tot de piepkleine
muis. Heel veel verschillende dieren! Maar het was nog niet klaar. Want wie
waren er nog niet? Heel goed: mensen! Als laatste maakte God het allermooiste en belangrijkste van alles: een man, die Hij Adam noemde, en een
vrouw, die Eva heette. Dat was goed!
Op de zevende dag rustte de Here God uit van al dat werk. Het was allemaal
heel erg mooi geworden!
G.T.
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