
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 10.1 – God die alles maakte 

 

Beginzin: Wat  is de natuur om ons heen prachtig! 

 

1. Waar komt alles om ons heen vandaan? 

• Is dat er altijd geweest? Is de mens er altijd geweest? 

• Eerst was er niets; alleen God was er en Hij heeft alles geschapen. 

• Maar hoe is dat dan gegaan? 

 

2. De eerste vijf scheppingsdagen 

• God schept de hemel en de aarde uit niets, zonder dat Hij er iets of iemand voor nodig 

heeft. Hij spreekt en het is er! 

• Dat was in het begin van onze geschiedenis. 

• Maar de aarde was donker. 

 

De eerste dag 

• God spreekt: ”Er zij licht”. En toen was 

het licht op aarde. 

• Het licht noemen wij dag, het donker 

noemen wij nacht. 

 

De tweede dag 

• Nu het licht is op de aarde, zie je hoe kaal 

en leeg alles is. Alles is modderig. God 

zorgt dat het water van de hemel en de 

aarde wordt gescheiden.  

• Van het hemelwater vormt Hij wolken. 

• Op de aarde is alles nog nat en vochtig. 

 

De derde dag 

• God zorgt dat het water verzameld wordt 

in zeeën en rivieren. 

• Er is nu grond en water, land en zee. 

• God ziet dat het goed is, alles is zoals Hij 

het bedoelt. 

• Op de droge plaatsen schept God bomen, 

planten, struiken en gras. 

 

De vierde dag 

• God schept de zon, die overdag licht en 

warmte geeft. Alle bomen en bloemen 

kunnen hierdoor groeien. 

• ’s Nachts laat God de maan en sterren 

schijnen. 

 

De vijfde dag 

• De aarde is prachtig, maar alles is nog stil. 

• De Heere schept de waterdieren: grote 

en kleine vissen, salamanders, kreeften, 

insecten die op en in het water leven. 

• Ook maakt Hij de vogels; de lucht is nu 

vol geluid en leven. 

 

3. De zesde dag 

• God maakt alle landdieren. 

• Hij maakt ze ‘elk naar zijn aard’, alle soorten apart. 

• Nu maakt God het laatste en hoogste schepsel: de mens. Uit stof en zand bouwt Hij Adam. 

• God blaast hem de levensadem in, de mens heeft een levende ziel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De mens mag op God lijken, wordt geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 

• Omdat hij op God lijkt, kent hij God en heeft hij Hem lief. Hoe is dat bij jou? Herken je jezelf 

hierin?  

 

Maninne 

• Adam mag alle dieren een naam geven, ze komen twee aan twee bij hem: mannetje en 

vrouwtje. 

• Adam merkt dat hij alleen is. Dat weet en ziet de Heere. 

• Uit een rib van Adam maakt hij een vrouw: Manninne. 

• Man en vrouw mogen samen voor Hem leven, zo wil de Heere dat ook nu nog. 

  

4. De zevende dag 

• Na de eerste zes dagen is de schepping klaar. Wat is alles prachtig! 

• Alles leeft tot eer van God. 

• God rust de zevende dag van Zijn werk. Niet omdat Hij moe is, maar Hij is voldaan: En zie, 

het was zeer goed. 

• Ook wij mogen iedere week een rustdag hebben, dat heeft God ingesteld. 

• Een dag om uit te rusten en om ons te richten op God, onze Schepper. 

  

5. Leven tot Gods eer 

• Adam en Manninne (Eva) mogen samen in Gods prachtige schepping leven. 

• In de hof van Eden, een speciale tuin, mogen zij wonen en de aarde bebouwen. 

• God wil graag dat de mens Hem uit liefde gehoorzaam is. 

• Van alle bomen mogen zij eten, behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads.  

• Daardoor kan de mens kiezen tussen goed en kwaad. Tussen wat God gebiedt (het goede) 

en wat Hij verbiedt (het kwade). 

• Alles wat God geschapen heeft, is door de zonde veranderd. 

• Toch kunnen wij nog leven tot Gods eer; dat kan als wij de Heere leren kennen en lief 

krijgen. 

 

Slotzin 
Hoe kunnen wij de Heere leren kennen? De Heere wil ons door Zijn Woord leren Wie Hij is. En wij 

kunnen Hem leren kennen door Zijn schepping  Daarin zien we Gods almacht en heerlijkheid. 

David heeft daar een Psalm over gemaakt. Hij zingt “O HEERE onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam 

op de ganse aarde!” Kun jij dat meezingen: “O HEERE mijn Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de 

ganse aarde”? 


