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God zei: ‘Nu wil ik mensen maken.
Ze moeten op mij lijken.’
GENESIS 1:26
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God schept de hemel en de aarde

UNIEK!
God heeft de mensen gemaakt, en iedereen is uniek. Je vingerafdruk
dus ook. Maar er is ook een overeenkomst tussen alle mensen: we
zijn allemaal zó gemaakt dat we op God lijken. Je zou dus kunnen zeggen dat
op ieder van ons Gods vingerafdruk staat!
Met deze sleutelhanger kun je denken aan God. Hij heeft jou gemaakt!
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God schept de hemel en de aarde

HEMEL EN AARDE

God zei: ‘Nu wil ik mensen
maken. Ze moeten op mij lijken.’
Genesis 1:26

In Genesis 1 leer je veel over hoe de mensen in
die tijd over de wereld dachten. Wij weten dat
de aarde rond is. Maar de mensen hebben heel
lang gedacht dat de aarde een platte schijf is
die op grote pilaren ligt. Onder de aarde was
de onderwereld: daar gingen de mensen heen
die gestorven waren. Boven de aarde was de
hemel: een soort tent of koepel. En daarboven
was weer water. De koepel zorgde ervoor dat
het water erboven niet naar beneden kon vallen
(vers 7). En aan die koepel had God de zon, de
maan en de sterren opgehangen (vers 14-17).

LIJKEN OP = DOEN ZOALS?
God maakt de mensen zó dat ze op
hem lijken. Hij zegent hen, en hij zegt:
‘Jullie moeten de baas zijn over de aarde’ (Genesis
1:28). Wat zou dat betekenen?

Wat heb je nodig?
- vellen A3-papier
- stiften
Teken op een groot vel papier een eiland. Het eiland
bestaat uit verschillende gebieden. Je kunt denken
aan: een bos, een stad, het strand, de zee of een
rivier, landbouwgrond. Of nog iets anders!
Jij bent de baas over deze gebieden. Denk per gebied
eens na over deze vragen:

TOF!
In Genesis 1 staat zeven keer
een Hebreeuws woord dat we nu nog steeds
gebruiken: tov (wij spellen het wel iets anders:
tof). Zeven keer zegt God dat de schepping tov
is. Dat betekent ‘mooi om te zien’, maar nog veel
meer: ‘prettig’, ‘aangenaam’, ‘eerlijk’, of, met één
woord: ‘goed’.
Tov is eigenlijk alles waardoor je je goed voelt:
een mooi landschap, een lekkere geur, goed
nieuws of iets aardigs dat iemand zegt, een
feestdag, lekker eten…
In Psalm 133:1 staat ook nog iets dat echt tov is:
‘Wat is het leven goed en mooi als mensen in
liefde met elkaar leven.’

-	Wat zou je doen als jij de baas was over dit gebied?
- Hoe kun je daar een goede baas zijn?
Je kunt ook samen met iemand anders over deze
vragen nadenken.
Schrijf of teken dan in of bij de gebieden wat je
bedacht hebt. Je kunt ook plaatjes en teksten uit
tijdschriften gebruiken.
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