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 Voorwoord

Hoi,
 
Wat fi jn dat je dit dagboek gaat lezen! Ik heb het geschreven 
omdat ik hoop dat je de bijbelverhalen nog beter zult gaan 
begrijpen. 
Verder hoop ik dat je gaat merken dat d ie verhalen wel lang 
geleden zijn gebeurd, maar dat ze helemaal niet ouderwets 
zijn. Het leven van de mensen uit die tijd lijkt namelijk vaak 
heel veel op jouw leven. 
Als je de verhalen leest, ontdek je ook dat God nog steeds 
dezelfde is als toen. Hij houdt van je en Hij zorgt voor je. 
Dat is geweldig nieuws, toch?
 
Ina van der Beek 



Verhalen uit 
het Oude 
Testament
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 1.

God heeft alles gemaakt
Dit verhaal staat in Genesis 1.

1.  Het eerste cadeau van God voor de wereld

In het begin maakte God de hemel en de aarde. 
Genesis 1:1

Heel lang geleden, nog voordat er mensen waren, was God er. 
God is er altijd geweest en God zal er altijd zijn. Dat is heel 
moeilijk om te begrijpen, hè? Misschien helpt het als je aan 
een cirkel denkt. Een cirkel heeft geen begin en geen einde, 
hij gaat gewoon maar door.

De aarde is een woeste, donkere plaats, vol water en water-
damp. Dan bedenkt God een prachtig plan: Hij besluit een 
mooie wereld te maken. We noemen dat de schepping, dat 
woord ken je vast wel. 
Allereerst maakt God het licht, zodat het niet langer altijd 
maar donker is. God noemt het licht ‘dag’ en het donker 
‘nacht’. 
Als het na een aantal uren van licht voor het eerst donker 
wordt, is de eerste dag voorbij.
God is blij met wat Hij heeft gedaan! Er is een begin gemaakt 
met de tijd. Licht is het eerste cadeau van God aan de mensen.
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2. De tweede en derde dag van Gods schepping

God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land.’ 
Genesis 1:11 

Als het na een aantal uren weer licht wordt, begint de tweede 
dag. 
God gaat verder met zijn scheppingswerk. Hij maakt het dak 
van de wereld: die prachtige blauwe lucht. Nu is er beneden 
nog overal water, maar daarboven is ruimte tot aan de 
blauwe lucht en de wolken. 
En weer wordt het donker, het wordt avond. De tweede dag 
is voorbij. God ziet dat het goed is wat Hij heeft gedaan.
Opnieuw wordt het licht, de derde dag breekt aan. 
God kijkt naar al het water en zegt: ‘Dat water moet niet 
overal zijn.’ Daarom laat Hij het op een paar plekken bij 
elkaar stromen, dat worden de zeeën. Daartussenin komt 
droog land met wat rivieren.
Op dat land laat God prachtige dingen tevoorschijn komen: 
bomen, planten en bloemen. Wat zijn er ontzettend veel 
verschillende bloemen, hè? Heel grote, maar ook ieniemienie 
kleine bloemetjes, in allerlei kleuren en vormen. Kijk maar 
eens goed … Dat heeft God knap bedacht!
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3. Wat God op de vierde dag maakt 

Hij zette de zon en de maan aan de hemel om licht te geven op de 
aarde. 
Genesis 1:17

Wat is er al veel gebeurd in die drie dagen! Een donker, woest 
water is veranderd in een prachtige aarde, waarop allerlei 
planten en bomen groeien. Ook het mooie, groene gras en de 
fruitbomen heeft God gemaakt. In de vruchten die aan de 
bomen groeien, zitten al weer zaadjes voor volgende fruitbo-
men. Net zoals de pitten in een appel, die jij met het klokhuis 
weggooit, weet je wel?
Maar om goed te kunnen groeien, is meer nodig dan een 
beetje licht. Er is ook warmte nodig. Daarom bedenkt God de 
zon. Die heerlijke, warme zon die alles laat groeien en tegelijk 
een extra licht is overdag.
En omdat de nacht wel erg donker is, maakt God ook een 
licht voor de nacht: de maan. De maan is natuurlijk lang 
niet zo licht en fel als de zon, anders zou het ’s nachts niet 
meer donker zijn. En God bedenkt er nog een heleboel kleine 
lichtjes bij: de miljoenen en miljoenen sterren. 
Kijk maar eens omhoog als je een keer in het donker buiten 
bent!
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4. Zwemmen en vliegen 

Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. 
Genesis 1:23 

En opnieuw wordt het licht. De zon komt op, de vijfde dag 
begint.
God zegt: ‘Het water is wel heel leeg, Ik ga er dieren in laten 
zwemmen.’ En God bedenkt allerlei vissen en de meest bij-
zondere zeedieren. Misschien heb je weleens een fi lm gezien 
of in een zeeaquarium gekeken. Dan heb je vast wel ontdekt 
dat er ontelbare soorten vissen bestaan. Van het kleinste 
guppy tot aan de grootste walvis. En allemaal mogen ze in 
het water zwemmen en spartelen. 
Weet je wat zo bijzonder is? Ze doen elkaar geen kwaad! 
De haai, de grote snoek of de krokodil, ze laten alle andere 
dieren in het water met rust.
Dan kijkt God naar de lucht, daar is het ook wel erg leeg. 
Daarom schept God allerlei soorten vogels en vlinders. 
Elke soort is anders, maar er is iets wat ze allemaal hebben: 
vleugels om heerlijk mee te vliegen. 
De lucht vult zich met allerlei vogels in de prachtigste 
kleuren. Wat vind jij de mooiste vogel? 
God kijkt naar wat Hij heeft gemaakt en Hij ziet dat het 
helemaal goed is.
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5. Grote, kleine, dikke en dunne dieren 

God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en 
alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. 
Genesis 1:25

De zesde dag breekt aan. Op die zesde dag doet God onvoor-
stelbaar mooie dingen!
Allereerst bedenkt hij dieren voor op het land. Want er zijn 
nu vissen in de zee en vogels in de lucht, maar op het land 
leeft nog niets.
Als iemand aan jou vraagt: ‘Teken eens een fantasiedier’, dan 
lukt dat misschien nog wel. 
Maar als de opdracht is: ‘Teken eens tien verschillende 
fantasiedieren’, dan wordt het al een stuk moeilijker. Als je 
dan bedenkt hoe ontzettend veel dieren God op die zesde dag 
bedacht … Tja, dan ga je een beetje begrijpen hoe groot en 
machtig God is! Want alle dieren die in ons land leven, maar 
ook alle dieren in andere delen van de wereld, heeft God 
bedacht en geschapen. Dat schattige konijntje met z’n hang-
oortjes, dat dikke varken met de krul in zijn staart, een logge 
olifant met die grappige slurf … en ga zo maar door. Allemaal 
enorm verschillend!
En ook die dieren doen elkaar geen kwaad!
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6. Mensen die op God lijken! 

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

Als alle dieren zijn geschapen, bedenkt God iets wat nog veel 
geweldiger is!
Al die dieren zijn natuurlijk prachtig, maar ze kunnen niet 
praten, niet denken. 
Ze zwemmen in het water, huppelen in het veld of spelen in 
de bossen.
Dan bedenkt God dat Hij een heel bijzonder schepsel gaat 
maken: een mens!
Een mens die op God zelf zal lijken. 
Een mens die kan denken en zelf beslissingen zal nemen.
Een mens die kan kiezen.
Een mens die de baas zou mogen zijn over alle planten en 
dieren.
En God maakt de eerste mens, een mens die op God zelf lijkt. 
‘Naar zijn beeld’ staat er in de Bijbel. Dat betekent dat Hij de 
mensen heeft gemaakt, zoals jij misschien weleens iets van 
een voorbeeld natekent.
Wij mogen dus echt op God lijken.
Ook jij lijkt op God!
Moet je maar eens goed over nadenken, hoe bijzonder dat is! 
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7. Een dag om uit te rusten en te genieten

God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een 
bijzondere dag. 
Genesis 2:3

Dan is ook de zesde dag voorbij.
Weer wordt het avond en God kijkt naar alles wat Hij die 
week heeft gemaakt. Hij ziet dat het goed is.
De volgende dag, wanneer de zon weer opkomt, begint de 
zevende dag.
God zegt: ‘Deze dag is een bijzondere dag. Het is een heilige 
dag, een dag om uit te rusten.’
En dat gebeurt. Want al het werk is gedaan. 
Op die zevende dag geniet God van alles wat Hij in de voor-
gaande dagen heeft gemaakt.
Hij rust uit en zegt tegen de mens: ‘Voortaan is de zevende 
dag een speciale dag. Dan hoef je niet te werken, dan mag je 
uitrusten en genieten van alles om je heen.’

Misschien vind je het eigenlijk heel gewoon dat zondag een 
vrije dag is. Maar het is dus heel bijzonder. Een prachtig 
cadeau dat God voor ons heeft bedacht! Een dag om te rusten, 
om te genieten van de schepping, maar vooral ook om aan 
God te denken en Hem te danken.
Want God zei ook: ‘Het is een heilige dag!’



Meer bijbelse dagboeken 
voor kinderen en tieners

Elke dag een nieuw begin - 4e druk

Een bijbels dagboek voor kinderen van de bestseller auteur 
Max Lucado. Het bevat 365 overdenkingen voor kinderen tot 

ongeveer 12 jaar. In duidelijke taal wordt genade uitgelegd 
met voorbeelden die herkenbaar zijn voor de jonge leeftijds-

categorie. De verwerkingsopdracht bij elke overdenking 
maakt het gelezen stuk nog aansprekender. 

Een aanrader om als gezin aan tafel te lezen of samen met 
een kind voor het slapengaan. Oudere kinderen kunnen het 

boek ook zelfstandig als dagboek gebruiken.



Spiegels, smileys en st ille t ijd met God - 2e druk

Een f leurig 365 dagen-dagboek voor tienermeiden (11+), 
met voor elke dag van het jaar een bijbeltekst met 
een bemoedigende of inspirerende overdenking.

Er komen herkenbare thema’s voor meiden aan bod, 
zoals liefde, jaloezie, keuzes maken, vriendinnen, 

eenzaamheid en vergeving. Dit bijbels dagboek biedt 
een dagelijks moment van rust vinden bij God aan 

jonge meiden die opgroeien in een drukke wereld en 
het helpt hen bij het leren luisteren naar Gods stem.



Vrienden, vrijheid en het volgen van God - 2e druk

Een vrolijk 365 dagen-dagboek voor tienerjongens (11+). 
Voor elke dag van het jaar een bijbeltekst met een 

bemoedigende of inspirerende overdenking. 

De thema’s zijn onder andere vriendschap, pesten, keuzes 
maken, trouw, boosheid en vergeving. Dit bijbels dagboek 

moedigt jongens aan iedere dag tijd te nemen voor God 
en leert hun wat het betekent om God te volgen.
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