Het begin

Les 2: Het begin.

In het begin…

Dit verhaal kun je
lezen in genesis 1

Doe je ogen eens dicht. Stijf dicht. Kun je nog wat zien? En als je je neus dicht knijpt en je vingers in je
oren stopt? Dan hoor je niks, je ziet niks en je ruikt niks. Zo was het, heel lang geleden.
Lang voor jij er was, voor je ouders, je opa en oma, voor er mensen waren. Er was eigenlijk nog helemaal
niets van wat we nu om ons heen zien. Geen bloemen, geen dieren, niets. Duisternis. Alleen God is er. En
God vindt het niet goed, dat er alleen maar duisternis is. Er is nog helemaal niets waarvan je kunt zeggen:
"Kijk eens, hoe mooi! Dat heeft God gemaakt! En daarom zegt God op een dag: "Licht moet er zijn!" En kijk,
daar is het licht. Mooi, helder licht.
God maakt het ook weer donker. Maar nu niet meer voor altijd. Nee, Hij maakt het een
poosje donker, en dat noemt Hij dan "nacht" en dan maakt Hij het weer een poosje licht,
"dag" noemt Hij dat. En dag en nacht wisselen elkaar af... zodat je elke keer blij kunt zijn
om het licht, als de nacht weer voorbij is! God is blij met wat Hij gemaakt heeft.
Als het weer licht geworden is, de volgende dag, maakt hij wolken aan de hemel, zeeën,
meren en rivieren op de aarde. Het wordt steeds mooier!
Want licht dat weerkaatst in water geeft nog meer kleuren, nog meer schittering! En de
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En als Hij ziet wat Hij tot nu toe gemaakt heeft, is God tevreden: Zijn schepping is goed!
Dan breekt de derde dag aan, waarop God bezig is om al dit moois te maken. En nu gaat Hij dat licht, dat
mooie kleuren kan maken in de lucht en het water, ook nog voor iets anders gebruiken! Planten, bomen,
bloemen maakt God. De mooiste kleuren, de schitterendste vormen bedenkt Hij.
Hij zet ze neer op de aarde. En omdat God wil, dat ze allemaal kunnen groeien, schakelt Hij weer het licht
in: een boom, een bloem groeit pas als er licht is. Dan wordt hij groter, mooier. En veel bloemen en planten
kunnen ook nog heerlijk ruiken. God heeft dat zo gemaakt.
En als Hij aan het einde van de derde dag rondkijkt over alle groene en kleurige bomen en planten ziet Hij
dat het weer zo mooi, zo goed is.
Dan breekt de vierde dag aan. "Ik ga nu iets maken", denkt God, "dat het licht kan dragen en kan
uitstralen. Elke dag moet het licht ergens vandaan komen. En er moeten 's nachts ook wat lichtjes zijn.
Niet zulke grote als overdag natuurlijk, want anders is er geen verschil meer tussen dag en nacht..."
En dan maakt God de zon, de maan en de sterren. En Hij maakt ze zo, dat je aan de plaats waar ze staan
tegen de hemel kunt zien hoe laat het is, en welk seizoen het is. En Hij zorgt er ook voor, dat de zon
warmte geeft. Dat is ook nodig voor alles wat op de aarde moet kunnen groeien.
Met sterren, duizenden, miljoenen, ontelbare, vult God het heelal. Als je in een heldere nacht naar de
hemel kijkt, wordt je haast duizelig, zoveel sterren zie je dan twinkelen tegen de donkere hemel. Prachtig,
zoals God het gemaakt heeft. De volgende dag, de vijfde, maakt God vissen voor in het water en vogels
voor in de lucht. Prachtige kleuren, verschillende snavels, andere geluiden.
En dan komt de zesde dag. Op deze dag maakt God dieren die op het land leven. Grote en kleine, gekleurde
en donkere. Allerlei soorten vachten, geluiden. De een wil in de modder wroeten, de andere op hoge bergen
klimmen. Lange poten, korte pootjes, kromme, elegante. Sommige dieren hebben horens. Er zijn verschillen
tussen mannetjes en vrouwtjes. Wat je ook maar kunt bedenken is er!
En als laatste zegt God: “Ik wil ook iets maken wat op mij lijkt.” Een mens die kan nadenken en liefde kan
geven”. En zo maakte God een mens. Hij noemt hem Adam, omdat hij uit klei gemaakt is. En voor het donker
werd genoot God van wat hij gemaakt had. Prachtig! De volgende dag, de zevende, kijkt God met plezier
naar alles wat hij gemaakt heeft. Een rustdag.

knip het rondje op dit blad uit. Knip of prik de deurtjes op de lijnen open.
Plak dit rondje op het rondje van het eerste blad, nadat de plaatjes
ingekleurd zijn.

