Voorwoord
De Bijbel is een prachtig boek dat wij met liefde lezen met onze kinderen
thuis, in de kerk en op school. Maar er staan zo veel verhalen, gedichten
en wijsheden in dat je er makkelijk in verdwaalt.
Wat hebben al die verschillende hoofdstukken en teksten met elkaar te maken?
Wat is het grote verhaal dat alles met elkaar verbindt?

De Bijbel lijkt wel op een weefwerk
van heel veel draden.

Er is één draad die het hele boek doorgaat en
alle andere draden aan elkaar hecht. Dit prentenboek hebben wij
gemaakt om te vertellen over die ene grote lijn door de Bijbel:

de rode draad van Gods liefde.
Gods grote liefde spat van elke bladzijde af en wil ook jouw hart in vuur
en vlam zetten. Wat lang geleden begon, mag nu verder gaan in jouw leven.
Laat je raken door deze liefde en deel haar uit aan ieder
met wie jij dit boek leest!

Ingrid Plantinga
en Willemijn de Weerd

In het begin is de aarde leeg. Nergens is licht, want de zon, maan en sterren
zijn er nog niet. Nergens is het droog, want overal is water.
Nergens is leven, want planten, dieren en mensen bestaan nog niet.

God is er wel. Hij is er altijd geweest.
God wil van de aarde iets moois maken. Hij maakt de zon, maan en sterren.
Hij bedenkt planten en dieren. Alles wat God maakt, is goed.
Als laatste maakt God de mensen. Aan hen geeft Hij zijn liefde.
Die liefde mogen de mensen uitdelen door te zorgen voor alles wat groeit en leeft.

God houdt van de eerste mensen:
van Adam en Eva. Zij leven samen
met God in een mooie tuin.

Maar dat vinden ze niet genoeg. Ze willen
net zo belangrijk en machtig zijn als God.
De vijand van God vertelt dat dit kan als ze van
de vrucht van de verboden boom eten. Dat doen
Adam en Eva en daardoor verandert alles.
God is boos en verdrietig. De mensen mogen niet
meer in de mooie tuin blijven en God zelf gaat in
de hemel wonen. De dood, die niet door God was
gemaakt, komt als straf op aarde. Maar voordat
God de mensen wegstuurt uit de tuin, doet Hij
een belofte.

Een belofte vol liefde.
Hij belooft dat Hij op een dag Iemand zal sturen
die de vijand van God zal verslaan. Deze Redder
zal goedmaken wat nu kapot is gegaan tussen
God en mensen.

Zo goed als het in de tuin was, zo slecht gaat
het daarna op aarde. De mensen houden
vooral van zichzelf en zorgen niet goed voor de
natuur. Ook doen ze elkaar pijn en verdriet.
Ze vergeten God. Het is zelfs zo erg dat God er
spijt van krijgt dat Hij de wereld heeft gemaakt.
Hij stuurt een grote watervloed die alles
schoon moet wassen.

Gelukkig blijft de

liefde vanGod
bestaan.

Hij redt het gezin van Noach van de watervloed.
Noach is ondanks al het slechte in de wereld
van God blijven houden. Met Noach, zijn familie
en de dieren maakt God een nieuw begin.

Ook na het nieuwe begin vinden de mensen zichzelf belangrijker dan God. Ze willen Gods liefde nog
steeds niet. Maar God werkt verder aan zijn plan om alles weer goed te maken. Hij kiest één man uit,
Abraham, die een grote familie krijgt. Aan deze familie wil God laten zien hoeveel Hij van mensen houdt.

Hij wil hun leren om van Hem en van elkaar te houden.

God zorgt goed voor zijn volk,
de familie van Abraham. Hij bevrijdt hen wanneer ze als slaven
voor een ander volk moeten werken. Hij geeft regels waarin
staat hoe ze Hem en elkaar lief kunnen hebben.
Maar de mensen willen niet naar God luisteren. Ze sluiten
vriendschap met slechte mensen en hun nepgoden.
Daardoor komen ze steeds in de problemen.
De slechte mensen worden hun vijanden,
ze vallen hen lastig. Dan denken ze weer
aan hun eigen God en vragen ze
Hem om hulp.

God luistert naar zijn volk. Hij stuurt bevrijders. Stoer en sterk als
Simson, slim als Gideon en dapper als Deborah. Al die bevrijders redden het volk steeds opnieuw. Toch blijven de mensen meer houden
van de nepgoden van hun vijanden dan van de God van hun bevrijders.
Later stuurt God koningen, omdat de mensen dat zo graag willen.
Sommige koningen doen wat God wil. Maar de meeste koningen
houden vooral van zichzelf. Niet van God en niet van hun eigen volk.
God stuurt ook profeten. Zij vertellen wat God wil en wat Hij
belangrijk vindt. De profeten praten, roepen, schreeuwen, huilen
en schrijven. Ze beelden Gods liefde uit en doen wonderen.
Maar het volk van God luistert niet.

Er is een betere bevrijder, koning en profeet nodig. Iemand die
het weer echt goed kan maken tussen God en zijn mensen.

De Redder
die God beloofd heeft.

