Les 1

God heeft de wereld geschapen
Thema: God roept ons door Zijn werken
Bijbelgedeelte:
Bijbeltekst:

Genesis 1:1-25
Openbaring 4:11

1. In het begin schiep (maakte) _________ de hemel en de aarde. God is
een Drie-eenheid. Dat betekent dat Hij drie personen is, maar één God:

Dag 1
Genesis 1:1-2

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
2. De aarde was woest en leeg. Er was alleen maar duisternis en water
toen de ____________ van God begon te werken.

‘Het Woord’ is een andere naam voor de Here Jezus Christus.

Dag 2

1. Het Woord was bij __________ in het begin.

Johannes 1:1-3

2. Het Woord is ___________.
3. Het Woord maakte __________ dingen.
De Drie-eenheid werkte samen in de schepping.

1. Op de eerste dag schiep God ___________________________________.

Dag 3

2. Het licht werd __________ genoemd en de ___________________ werd

Genesis 1:3-5

nacht genoemd.
3. Vertel een manier waarop het licht jou helpt. _______________________
____________________________________________________________.

1. Trek lijnen naar de woorden die bij elkaar horen. De woorden laten zien

Dag 4
Genesis 1:6-13

wat God maakte op de tweede en de derde dag.
Droog land
Uitspansel (lucht)

Dag 2

Zeeën

Dag 3

Planten en bomen
2. Omcirkel het juiste woord van de woorden die tussen haakjes staan.
De planten en bomen brengen (zaad, gif, medicijnen) voort, zodat elk
meer van zijn eigen soort kan laten groeien.
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3. Schrijf op elke regel de naam van de plant of boom die zal groeien
wanneer dit zaad is geplant.
Eikel

_______________

Tomatenzaadje _______________

Dag 5

Dennenappel

_______________

Groene boon

_______________

1. Maak een tekening om te laten zien wat God op de vierde dag maakte.

Genesis 1:14-19

2. Onderstreep alle woorden hieronder die vertellen waarom God dit maakte.
Om scheiding te brengen tussen dag en nacht.
Om scheiding te brengen tussen land en zeeën.
Om seizoenen, dagen en jaren aan te geven.
Om licht op de aarde te geven.

Dag 6

1. Trek lijnen naar de woorden die bij elkaar horen. De woorden vertellen wat

Genesis 1:20-25,

God al voorbereid had voor de ‘levende wezens’ die Hij op de vijfde en

31

zesde dag maakte.
Vogels

Land

Vissen

Lucht

Dieren

Zee

2. Wat is jouw favoriete dier? ________________________.
Dank God nu dat Hij dat dier geschapen heeft.
3. Toen God keek naar alles wat Hij gemaakt had, zag Hij dat het _________
was.

Dag 7

1. Onderstreep de woorden hieronder die vertellen hoe alles gemaakt is.

Psalm 33:6-9;

Het was er zomaar.

Openbaring 4:11

God gaf opdracht aan de engelen om het te maken.
God zei het en het was er.
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2. Omdat God de wereld heeft gemaakt en ervoor zorgt dat het blijft
bestaan, verdient Hij het (is Hij waard) te ontvangen _____________,
________________________, ____________________.
3. Schrijf in de tekening hieronder de woorden die jij zou zeggen om God te
eren, omdat Hij alles heeft gemaakt.
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