WOORD VOORAF
Boven alles wil je graag dat je kinderen God leren kennen
en met Hem gaan leven. Dat is precies waarom je met ze
in de Bijbel leest. Over wie gaat het in de Bijbel? Hoe ontdek je met elkaar wat God door al deze verhalen heen te
vertellen heeft? Samen met je kinderen leer je de weg te
vinden in de Bijbel en hoor je steeds weer de boodschap
van Gods ongelooflijke trouw en liefde.
Dit dagboek is zo geschreven dat ouders en kinderen
samen de hele Bijbel doorlezen, zodat de grote lijn van
Gods verhaal duidelijk wordt. De bijbelteksten worden helder uitgelegd, met een praktische toepassing of een doeopdracht.
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1. HEMEL EN AARDE
Lezen

Genesis 1:1-19

Bijbeltekst

Genesis 1:12b

Doen

Ga de natuur in en bekijk
hoe mooi God alles heeft
gemaakt. Bekijk de grote,
indrukwekkende dingen
zoals de bomen. Maar let
ook op de kleinere dingen:
insecten en bladeren.
Hebben jullie geen tijd voor
een wandeling? Kijk dan uit
het raam en benoem wat
je ziet van Gods schepping.

Gebed

Loof God vandaag om wat
Hij schiep. Prijs Hem voor
alle mooie dingen die Hij
heeft gemaakt.

Heel, heel lang geleden was er nog helemaal niets. Er was
zelfs geen wereld. Alles was donker en leeg. Je kunt je
haast niet voorstellen hoe dat was! In het begin was nergens licht, want de zon, maan en sterren waren er nog
niet. Nergens was het droog, want overal was water. Nergens was leven, want er waren nog geen planten, dieren
en mensen. God was er al wel, want Hij is er altijd geweest.
God wilde iets moois maken. Hij zorgde dat de aarde geen
donkere plek meer was door licht te maken. Hij maakte
ook een hemel en zorgde voor droge plekken op de aarde.
Toen was er water en land. God zag dat het goed was wat
Hij had gemaakt, maar Hij was nog niet klaar.
Hij maakte de zon, de maan en de sterren. Hij zorgde dat
er vissen, vogels en andere dieren kwamen. Als laatste
maakte Hij de mensen. Alles wat God gemaakt had, was
mooi en goed.
De hele schepping laat zien hoe God is: Hij is een machtige
God. Hij hoeft maar te spreken en het is er.
WdW
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2. ZES DAGEN
Lezen

Genesis 1:20-31

Bijbeltekst
Genesis 1:31

Doen

Probeer samen op te
noemen wat God op
welke dag schiep.

Gebed

‘Alles wat U schiep was
zeer goed. Dank U wel
dat wij ook dingen kunnen
maken. Wilt U ons helpen
om onze talenten in te
zetten tot eer van U?’

Wat is het allermooiste wat jij ooit gemaakt hebt. Een
bouwwerk van Kapla? Iets van papier-maché? Hoelang heb
je daaraan gewerkt?
Toen God de hemel en de aarde schiep, was Hij daar zes
dagen mee bezig.
Op de eerste dag schiep God het licht. Op de tweede dag
maakte God het land en al het water. Op de derde dag
scheidde God het water van het land en liet Hij bomen en
planten groeien op het land. Op de vierde dag maakte God
de zon, de maan en alle sterren, zodat iedereen kon weten
welk jaar het was en wat de tijd was. Na vier dagen was de
omgeving klaar.
Op dag vijf en zes schiep God de dieren en de mensen die
op de aarde mogen leven.
Eerst maakte Hij de dieren voor in het water en voor in de
lucht. Het water wemelde op dag vijf van de vissen. In de
lucht vlogen vogels, ze hadden mooie kleuren en maakten
prachtige geluiden.
De dag daarna schiep God het leven op het land. Alle dieren, groot en klein. Kruipende dieren, tamme en wilde dieren. God schiep ze allemaal.
Nog steeds is de aarde niet klaar. God maakte ook nog
twee mensen. Een man en een vrouw, die op Hem leken:
‘naar zijn beeld’.
Dat is het mooiste van zijn schepping.
Wat kun je trots zijn als je iets moois hebt gemaakt. Een
auto van technisch Lego, een prachtig schilderij.
Toen God in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt had,
keek Hij ernaar. Wat was Hij tevreden over zijn schepping.
Alles was zeer goed.
WdW
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3. RUSTDAG
Lezen

Genesis 2:1-3

Bijbeltekst

Tevreden gooit Boaz zijn rugzak onder de kapstok. Eindelijk
heeft hij weekend. De meester heeft de klas deze week
hard laten werken. Ze hadden elke dag huiswerk. Maar nu
hoeft Boaz lekker even niets meer te doen.

Genesis 2:2

Weetje

De zevende dag wordt
in de Bijbel de sabbat
genoemd. Joodse mensen
vieren de rustdag nog
steeds op de zevende dag,
de zaterdag. De meeste
christenen houden de
rustdag op de eerste dag
van de week, de zondag.
Toen Jezus was opgestaan
kwamen de christenen op
zondag bij elkaar om dit
te vieren. Een belangrijke
keizer gaf later het bevel
dat christenen alleen nog
maar op zondag de rustdag
mochten houden.

Vind jij het ook zo fijn om af en toe helemaal niets te hoeven doen? In de Bijbel lezen we dat God op de zevende dag
uitrust. Hij maakt van deze dag een speciale dag, een rustdag.
Later geeft God aan het volk Israël de opdracht dat ze deze
rustdag in ere moeten houden. Hij zegt: ‘Zes dagen lang
kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende
dag is een rustdag, die gewijd is aan de heer, uw God; dan
mag u niet werken.’
We mogen op de rustdag stoppen met ons werk en tijd
besteden aan God en aan elkaar.
Want God vindt het belangrijk dat we tijd nemen om Hem
beter te leren kennen en Hem te dienen. Maar ook dat we
er zijn voor de mensen om ons heen.
WdW

Gebed

Dank God dat we één dag
in de week een rustdag
hebben. Bid of Hij jullie wil
helpen om op deze dag
met Hem en elkaar bezig
te zijn.
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4. GOD MAAKT DE MENS
Lezen

Genesis 2:4-7

Bijbeltekst
Genesis 2:7

Doen

Bekijk verschillende
beelden op de website van
Madame Tussauds.
Met wie wil jij graag op
de foto?
Welke dingen zou God nog
aan jou willen veranderen?
Beschrijf eens hoe God wil
dat we zijn.

Gebed

‘God, zoals klei in de hand
van de pottenbakker,
zo ben ik in uw handen.
Kneed mij, ook als het
soms weleens pijn doet.
Kneed mij, want U weet
precies hoe ik zijn moet.’

Ben jij weleens bij het museum Madame Tussauds in
Amsterdam geweest? In dat museum staan allerlei wassen
beelden van wereldberoemde personen en bekende
Nederlanders uit de sportwereld, politiek of filmwereld. De
beelden zijn zo levensecht, dat je bijna denkt dat bijvoorbeeld Willem-Alexander en Máxima echt naast je staan.
In de Bijbel lezen we dat God de mens schiep. Hij maakte
de mens uit het stof van de aardbodem en blies in zijn
neusgaten. Zo werd de mens een levend wezen.
God maakte de mens goed en naar zijn beeld. Maar omdat
de mens net zo belangrijk als God wilde zijn, ging het mis.
Toch wil God nog steeds dat wij op Hem lijken. Daarom
werkt Hij verder aan ons.
De beelden in het museum van Madame Tussauds worden
van was geboetseerd. Zoals was in de handen van de beeldenmaker of als klei in de handen van een pottenbakker,
zijn wij in de handen van God. Hij kneedt en vormt ons, Hij
verandert de dingen die niet goed zijn, want Hij wil dat we
weer op Hem gaan lijken.
De beelden voor het museum zijn op een dag klaar. Maar
God is dat niet met ons. Hij blijft hier op aarde met ons
bezig.
WdW

10

19004 Duik in de Bijbel zw.w.indd 10

15-12-2021 11:54

5. NIET ALLEEN
Lezen

Genesis 2:18-25

Bijbeltekst
Genesis 2:18

Vraag

Welke mensen heb jij
nodig?

Gebed

Bid voor mensen die zich
alleen en eenzaam voelen.

‘Zullen wij samen fietsen?’ ‘Ik ga dan met jou, goed?’ Groep
8 gaat met elkaar naar het zwembad. Iedereen heeft
iemand om mee te fietsen, behalve Esther. Ze fietst helemaal achteraan. Ze ziet haar klasgenoten kletsen en lachen,
en voelt zich heel alleen.
Adam voelt zich ook alleen in de tuin. Hij ziet dat de schapen dicht bij elkaar liggen. De apen springen achter elkaar
aan door de bomen. Maar hij heeft niemand om tegenaan
te zitten. Niemand die samen met hem voor de dieren kan
zorgen. Alle dieren hebben andere dieren bij zich die op
hen lijken, maar er is niemand die op Adam lijkt. Hij is
alleen, want God heeft maar één mens geschapen.
God ziet dat het niet goed is dat de mens alleen is. Daarom
maakt Hij een vrouw voor Adam. Terwijl Adam slaapt,
maakt God haar uit een van zijn ribben.
Als Adam wakker wordt, ziet hij iemand staan. Dit is ook
een mens, denkt hij blij. Ze heeft net als ik armen en
benen. God heeft deze tweede mens uit mij gemaakt.
Toch is ze ook anders dan hij, deze vrouw. Daarom passen
ze zo goed bij elkaar. Nu voelt Adam zich niet meer alleen.
Nog steeds kunnen mensen zich alleen voelen. Niet omdat
er niemand is die op hen lijkt, maar omdat niemand naar
hen omkijkt. God zegt dat het niet goed is dat de mens
alleen is. Hij wil dat we elkaar liefhebben en oog voor
elkaar hebben.
WdW
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6. DE SLANG
Lezen

Genesis 3:1-13

Bijbeltekst

Je zou er wel willen wonen, in het paradijs. Al die dieren
met wie Adam en Eva mochten leven, de prachtige natuur
en overal heerlijk fruit aan de bomen. En het mooiste: God
was dichtbij.

Genesis 3:8b

Vraag

Misschien herken je het
wel dat er soms stemmen
klinken, in het echt of in je
hoofd, die je proberen te
verleiden tot zonde. Wat
kun je dan het beste doen?

Gebed

‘Here God, wat erg voor
ons en voor U dat de zonde
in de wereld is gekomen.
En wat is het vreselijk voor
U dat mensen zich voor
U verstoppen. God, wilt U
ons telkens weer komen
opzoeken?’

Hoe kan het toch dat Eva en Adam dat zomaar weggooiden
toen ze aten van de vrucht van de boom die God verboden
had? Je kunt er soms zo verdrietig en wanhopig van worden, als je merkt hoeveel ellende er door de zondeval in de
wereld is gekomen. Hoe kan dat toch?
Eva en Adam luisterden naar de slang. Terwijl het niet eens
klopt wat de slang zegt! De slang zei tegen Eva: ‘God gunt
jullie niet zoveel, hè?’ Daarmee probeerde de slang Eva
aan het twijfelen te brengen over God. Of God wel echt zo
goed is. En of God haar wel zoveel wil geven als ze denkt.
Dat is precies wat de duivel altijd doet: ons aan het twijfelen brengen over God, over Gods goedheid.
Eva luisterde naar de slang, meer dan naar God. En ze luisterde naar zichzelf, naar wat ze zelf zo graag wilde. Adam
deed hetzelfde. Zo stopten Adam en Eva God weg. En dat
kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Je leest wat er
daarna gebeurde: eerst stopten ze God weg en daarna verstopten ze zich voor God. Ze durfden niet meer dicht bij
God te komen.
JB
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7. STRAF EN BELOFTE
Lezen

Genesis 3:14-19

Bijbeltekst
Genesis 3:15

Weetje

In Genesis 3:21 lees je
voor het eerst in de Bijbel
over kleren. Wat bijzonder
om te lezen dat God
de eerste is die kleren
maakt om de mensen te
beschermen! Ook al waren
ze ongehoorzaam, God
zorgt voor Adam en Eva.

Vraag

Wil jij je weleens voor
iemand verstoppen, omdat
je hem of haar niet onder
ogen durft te komen?
Waarom denk jij dat Eva
en Adam zich voor God
verstopten?

Stil zitten ze daar in de struiken. Ze hadden nooit gedacht
dat ze zich voor God zouden verstoppen, maar nu hurken
ze achter de grote bladeren van een plant. Ze durven Hem
niet onder ogen te komen. Maar daar klinkt de stem van
God. Hij vraagt: ‘Waar zijn jullie?’
Het eerste wat God doet, is op zoek gaan naar Eva en
Adam. Hij wil met ze praten. Hij vraagt wat er is gebeurd
en Hij luistert naar de uitleg van Adam en van Eva. En dan
spreekt Hij. God spreekt straffen uit, Hij vervloekt de aarde
en de slang.
Maar dat is niet alles. God geeft ook een belofte. We noemen die belofte vaak ‘de moederbelofte’, omdat dit de
eerste belofte is waar alle andere beloften van God uit
voortkomen. God belooft dat de duivel, het kwaad en de
vervloeking niet het einde zijn. Het einde zal straks Gods
overwinning zijn. En het nageslacht in de moederbelofte,
dat is de Here Jezus. Hij zal de duivel uiteindelijk overwinnen.
JB

Gebed

Dank God dat Hij ons altijd
weer opzoekt!
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8. TWEE BROERS
Lezen

Genesis 3:20-4:2

Bijbeltekst
Genesis 4:1b

Weetje

Als Adam en Eva uit het
paradijs worden gestuurd,
lees je over cherubs. Dat
zijn engelen die Gods
heiligheid bewaken. Gods
heiligheid is ook in het
paradijs, en de mens is
nu te zondig om daar te
zijn. Cherubs kom je ook
op andere plaatsen in de
Bijbel tegen, bijvoorbeeld
bij de beschrijving van de
tabernakel en de tempel.

Wat een feest is het als er een kindje wordt geboren. Bij
jullie in de familie of misschien bij de juf op school. Eerst als
het kindje wordt verwacht en daarna als het is geboren.
Iedereen is blij, het is een gebeurtenis van liefde en hoop.
God gaat door met deze wereld.
Het eerste kindje dat op deze aarde wordt geboren is Kaïn.
Adam en Eva zijn door God geschapen als volwassen mensen. Maar Kaïn groeit in de buik van zijn moeder Eva.
Het leven buiten het paradijs is zwaar voor Adam en Eva.
Ze moeten hard werken en ze weten dat dit de straf voor
de zonde is. Maar dan voelt Eva een kindje in haar buik
bewegen. Misschien denkt ze wel dat dit al het kind is dat
voor de overwinning zal zorgen. Dat heeft God toch
beloofd? Als het kindje geboren is, zijn Adam en Eva zo blij.
Eva roept het uit: ‘God heeft ons dit jongetje gegeven!’
JB

Vraag

De naam Abel, die het
jongere broertje van Kaïn
krijgt, betekent ‘adem’.
Waarom zouden Eva en
Adam hun tweede zoon zo
genoemd hebben?

Gebed

Bid voor de kinderen die
vandaag op deze aarde zijn
geboren. Dank God dat ze
er zijn en bid dat ze God
mogen leren kennen.
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9. DE EEN DOODT DE ANDER
Lezen

Genesis 4:3-16

Bijbeltekst
Genesis 4:10

Vraag

In dit verhaal gaat het over
boosheid en zonde, en over
sterker zijn. Kunnen jullie
vandaag elkaar een advies
of tip geven, hoe je het
beste met boosheid kunt
omgaan?

Gebed

Abel is de eerste mens die
sterft op deze wereld, en
ook nog door geweld. Bid
vandaag voor slachtoffers
van geweld, en bid voor
de daders dat ze tot inkeer
mogen komen.

‘Ruzie maken leer je door je broers en zussen.’ Ben jij het
daarmee eens?
Je kunt met je broers en zussen leren ruziemaken én leren
om het weer goed te maken. Juist daarom is het bijbelverhaal van vandaag zo verdrietig.
Hád Kaïn het maar weer goedgemaakt met zijn broer. Dat
zegt God ook zo tegen Kaïn: ‘Als je verkeerde keuzes
maakt, is er zomaar zonde in je leven. De zonde wil het
over jou te zeggen hebben, maar jij moet sterker zijn.’
Als Kaïn dat had gedaan, had hij het misschien wel goedgemaakt. Dan had hij bedacht dat hij zijn boosheid niet de
baas moest laten zijn. Maar het gaat anders. Daar ligt het
dode lichaam van Abel op het veld. Het bloed van Abel is
als het ware een schreeuw naar God. God hoort de
schreeuw en gaat naar Kaïn toe.
Twee keer spreekt God Kaïn aan. Eerst op zijn boosheid en
dan op zijn zonde. God laat het niet zomaar gebeuren dat
deze aarde een plaats wordt van ellende en moord. Telkens weer zie je in de Bijbel dat God mensen aanspreekt
op hun fouten, op hun zonde. En telkens weer zie je dat
God het opneemt voor de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Dat zullen we in de komende weken van dit dagboek steeds weer merken.
JB
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