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In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde 

was nog woest en doods, en duisternis lag over de 

oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.     



God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf 

komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 

En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en 

scheidde het water onder het gewelf van het 

water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. 



God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei 

bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen 

voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. 

En God zag dat het goed was. 





God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf 

komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze 

moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de 

jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het 

hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo 

gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het 

grootste om over de dag te heersen, het kleinere om 

over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij 

plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op 

de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en 

om het licht te scheiden van de duisternis.  



God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, 

langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ En hij schiep de grote 

zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en 

krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God 

zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het 

water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’  





God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 

over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk 

en vrouwelijk schiep hij de mensen. 



De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk 

uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het 

aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze 

plukte een paar vruchten……………….. 



Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de 

mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer 

met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, 

de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.  



God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin 

plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei 

bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke 

vruchten.  



In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.  



Toen vormde hij uit aarde alle in 

het wild levende dieren en alle 

vogels, en hij bracht die bij de 

mens om te zien welke namen de 

mens ze zou geven: zoals hij elk 

levend wezen zou noemen, zo zou 

het heten. De mens gaf namen aan 

al het vee, aan alle vogels en alle 

wilde dieren 




