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1.
De Schepping.  
Wie maakte alles?
Genesis 1

Heel lang geleden maakte de Here God de hemel en de aarde. 
In de hemel ging Hij Zelf wonen, samen met de Here Jezus. De Here Jezus is de Zoon van 
God. 
De engelen mochten er ook wonen. De engelen zijn knechten van de Here God.
In de hemel was alles fijn en mooi. Maar op de aarde was het nog niet mooi. Daar was 
alles door elkaar: de lucht, de zee en het land. En het was er helemaal donker!

‘Laten We mensen gaan maken,’ zegt de Here God tegen de Here Jezus. ‘De mensen mo-
gen op de aarde wonen. Maar dan moet de aarde eerst ook mooi gemaakt worden.’

Op de eerste dag maakt de Here God het licht op de aarde. Dan kunnen de mensen 
straks wat zien. 
Op de tweede dag maakt Hij de wolken en de mooie blauwe lucht. 
Op de derde dag maakt de Here God de zee, de meren en het land. Dan kunnen de men-
sen straks op het land wonen en met een bootje op het meer varen.
De Here God maakt ook het gras, de bloemen en de bomen. Het is nu al heel mooi op de 
aarde! 
Op de vierde dag maakt de Here God de zon, de maan en de sterren. Overdag kunnen de 
mensen dan lekker in het zonnetje zitten. En ’s nachts kunnen ze naar de sterren kijken. 
Als de maan schijnt, is het niet zo donker ’s nachts.
Maar het is nog wel heel stil op de aarde.
Daarom maakt de Here God op de vijfde dag de vogels. Die vliegen door de blauwe lucht. 
Ze maken hun nestje in de bomen. En ze zingen een vrolijk liedje.
De Here God maakt ook de vissen. De grote walvis die in de zee zwemt. En de kleine 
goudvis die in de vijver zwemt. Nu is het niet zo stil meer. 
Maar er moeten nog meer dieren komen!
Daarom maakt de Here God op de zesde dag alle andere dieren. De leeuwen, de beren 
en de olifanten. De koeien, de paarden en de lammetjes. En ook de heel kleine diertjes: 
de bijen, de torren en de spinnen. 
De vogels zingen in de bomen. De vlinders vliegen naar de bloemen. En de giraffen eten 
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de blaadjes van de bomen. Ze kunnen de bovenste blaadjes nog pakken, omdat ze zo’n 
lange nek hebben!
De leeuwen spelen met de herten. En de poes speelt met de muis.
‘Dan gaan We nu mensen maken,’ zegt de Here God. ‘De mensen mogen op de dieren 
passen. En ze mogen voor alles zorgen.’ 
De Here God maakt een man en een vrouw. De man heet Adam en de vrouw heet Eva.
Adam en Eva mogen in een prachtige tuin wonen. Die tuin heet het Paradijs. Adam en 
Eva zijn blij en gelukkig!
Dan is de zesde dag ook voorbij. De Here God bekijkt alles wat Hij heeft gemaakt. Hij 
vindt het heel mooi! 
Op de zevende dag gaat de Here God uitrusten. Hij geniet van alle mooie dingen die Hij 
heeft gemaakt. Van de bomen, de bloemen en de dieren.
Maar de mensen, Adam en Eva, vindt Hij het allermooiste. Daar kan Hij mee praten. Hij 
kan hun vertellen dat Hij van hen houdt. En dat Hij altijd voor hen zal zorgen! 
De Here God zegt tegen Adam en Eva: ‘Jullie moeten altijd goed naar Mij luisteren. Jullie 
moeten doen wat Ik zeg, jullie moeten gehoorzaam zijn. Ik heb alles gemaakt. Ik weet 
alles. Ik weet wat goed is voor jullie en wat niet goed is voor jullie.’
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2.
Adam en Eva  
zijn ongehoorzaam
Genesis 3

In het Paradijs, die mooie tuin waar Adam en Eva wonen, staan veel bomen. Daar zitten 
heerlijke vruchten aan. Appels en peren, pruimen en perziken. Die vruchten mogen 
Adam en Eva opeten.
Er staat één boom, daar zitten ook mooie vruchten aan, maar dáár mogen Adam en Eva 
niet van eten. Dat heeft de Here God gezegd. 
Hij heeft gezegd: ‘Als jullie die vruchten eten, worden jullie ongelukkig en gaan jullie 
dood. Blijf er dus van af!’

Op een dag wandelt Eva in de tuin. ‘Wat is het hier mooi,’ denkt ze. ‘Wat is de Here God 
knap dat Hij dit allemaal heeft gemaakt!’ 
Ze komt bij de boom waar ze niet van mogen eten. Opeens ziet ze een slang. Daar is ze 
niet bang voor. Eva is voor geen enkel dier bang. Ze weet niet eens wat dat is: bang zijn! 
De slang begint te praten. Hij zegt tegen Eva: ‘Heeft God tegen jullie gezegd dat jullie 
geen appels en peren en pruimen mogen eten van de bomen?’
‘Welnee,’ zegt Eva. ‘We mogen van alle bomen in de tuin eten. Alleen van deze ene boom 
mogen we niet eten. Als we daarvan eten, gaan we dood.’
De slang zegt: ‘Nou, dan heeft God jullie mooi voor de gek gehouden. Je gaat helemaal 
niet dood. Als je de vruchten van deze boom eet, word je net zo knap als God. En dat wil 
God niet!’
Wat een gemene slang, hè? 
Eva denkt: ‘Zou het waar zijn wat de slang zegt? Kan ik net zo knap worden als de Here God?’ 
Ze kijkt naar de boom. Wat zien die vruchten er heerlijk uit! Ze plukt er één. Dat mag 
toch wel? Wat ruikt hij heerlijk!
O, domme Eva. Pas toch op. Luister niet naar de slang. Je weet toch wat de Here God 
heeft gezegd! 
Maar Eva eet de vrucht op, helemaal!
Is ze nu net zo knap als de Here God geworden? Nee! Eva voelt zich opeens heel onge-
lukkig. En ze weet dat de slang heeft gelogen! 
Eva plukt nog een vrucht van de verboden boom. En die geeft ze aan Adam. ‘Eet jij er ook 
één,’ zegt ze. 
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En Adam luistert naar Eva. Adam weet heel goed dat de Here God heeft gezegd dat ze 
die vruchten niet mogen eten. Maar Eva heeft het toch gedaan. En daarom doet Adam 
het ook. Hij eet de vrucht op!
Nu zijn ze allebei ongelukkig. Alles is anders geworden. Ze zijn verdrietig en bang!
Adam vindt het opeens raar dat hij geen kleren aan heeft. Vroeger vond hij dat niet raar. 
Maar nu wel! Hij schaamt zich voor Eva. En Eva schaamt zich voor Adam, want zij heeft 
ook geen kleren aan. 
Ze plukken bladeren van de bomen en daar maken ze rokken van. Nu zijn ze niet zo heel 
erg bloot meer. 

Als het avond is, komt de Here God in de tuin. Adam en Eva worden nog banger! Ze ver-
stoppen zich tussen de struiken. Maar de Here God roept hen: ‘Adam en Eva, waar zijn 
jullie?’ Nu moeten ze wel tevoorschijn komen. 
De Here God zegt: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie soms van de boom gegeten 
waar jullie niet van mochten eten?’ 
Adam zegt: ‘Ja, maar Eva heeft mij een vrucht gegeven en toen heb ik hem opgegeten.’ 
En Eva zegt: ‘Het is de schuld van de slang. Die zei dat het wel mocht.’
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De Here God is erg boos op de slang. Maar Hij is nog bozer op de satan. Want de satan 
heeft de slang naar Eva gestuurd.
De satan is een slechte, gemene engel. Vroeger was de satan een belangrijke knecht van 
de Here God. Maar toen werd hij jaloers op God. Hij wilde net zo knap zijn als God. En 
daarom mocht de satan geen knecht meer van Hem zijn. Hij is nu de vijand van God. En 
hij wil alles stukmaken wat de Here God mooi gemaakt heeft.
De satan heeft de slang naar Eva gestuurd. En hij is blij dat Adam en Eva nu ongelukkig 
zijn. Nu mogen ze niet meer dicht bij God in het Paradijs wonen. De Here God moet hen 
straffen. En dat vindt die slechte engel fijn! Wat is dat erg, hè? 
Ja, Adam en Eva krijgen straf omdat ze ongehoorzaam zijn geweest. Ze mogen niet meer 
in het Paradijs wonen. Adam moet nu heel hard werken om eten te krijgen. Ze zullen 
veel verdriet hebben. En ze zullen ziek worden. Ze zullen ook een keer sterven.
Maar de Here God belooft hun ook iets moois. Eva zal kinderen krijgen. Die kinderen zul-
len ook weer kinderen krijgen. En over een hele poos zal er een bijzonder Kindje geboren 
worden. Dat is de Here Jezus! 
De Here Jezus woont nu nog bij de Here God in de hemel. Maar over een hele poos zal 
Hij als een baby op de aarde komen. En als Hij groot geworden is, zal Hij die boze engel, 
de satan, straffen!
De Here Jezus zal ervoor zorgen dat de satan de mensen niet meer ongelukkig kan ma-
ken. De Here Jezus zal er ook voor zorgen dat de Here God weer dicht bij de mensen kan 
zijn die van Hem houden.
Als Adam en Eva dát horen, worden ze weer een beetje blij! 
De Here God maakt nu Zelf kleren voor hen. Hij maakt die kleren van het vel van een 
dier. Omdat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest, moet er een dier sterven! 
Er zijn nu ook dieren die andere dieren opeten. De leeuw jaagt op het hert. En de poes 
maakt de muis dood. Wat een verdrietige dingen allemaal!
Maar toch houdt de Here God nog van Adam en Eva. Hij zorgt ook nog voor hen. En over 
een hele poos komt alles weer goed!
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4.
Noach
Genesis 5-10

Weet je nog dat Adam en Eva veel kinderen en kleinkinderen kregen? Die kleinkinderen 
krijgen ook weer kinderen. En nu wonen er al heel veel mensen op de aarde. 
Maar het gaat niet goed met die mensen! Ze houden niet van de Here God. Ze doen nare 
dingen. God heeft al vaak gezegd dat ze dat niet mogen doen. Maar ze doen het toch. Ze 
zijn ongehoorzaam.
Dat vindt de Here God erg verdrietig. Hij zegt: ‘Zó kan het niet langer. Deze slechte men-
sen mogen niet meer op de aarde wonen.’

Gelukkig is er één man die wel van de Here God houdt. Dat is Noach. Noach is gehoor-
zaam. Hij doet altijd wat de Here God zegt. 
Noach heeft drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. Die zonen zijn ook getrouwd, maar ze 
hebben nog geen kinderen.
Op een dag zegt de Here God: ‘Noach, jij moet een groot schip bouwen. Je drie zonen 
moeten je helpen. Ik zal je precies vertellen hoe je dat schip moet maken. Het wordt een 
heel bijzonder schip; het wordt een ark.
Ik zal je ook vertellen waarom je die ark moet bouwen. Ik zal het heel hard laten rege-
nen, zodat alles onder water komt. De huizen, de bomen en zelfs de bergen! Alle mensen 
zullen verdrinken, maar jij niet! Jij mag samen met je vrouw en je drie zonen in de ark. De 
vrouwen van je zonen mogen er ook in. Dan zijn jullie met z’n achten.’
Maar waarom moet dat schip dan zo groot worden? Als ze met z’n achten zijn, kunnen ze 
toch wel in een klein bootje?
Nee, dat kan niet, want er gaan ook veel dieren mee. Als alles onder water komt, zullen 
de dieren ook verdrinken. Dan zijn er geen dieren meer op de aarde. En dat wil God niet! 
Daarom moeten er van alle soorten dieren twee in de ark. Een mannetje en een vrouwtje. 
Er gaat ook veel eten mee voor de mensen en de dieren. Ze moeten wel een jaar in de 
ark blijven. En daarom moet dat schip zo groot worden! 
Noach is gehoorzaam. Hij gaat meteen aan het werk met zijn zonen. 
Ze hakken bomen om en daar zagen ze planken van. En dan gaan ze aan het timmeren. 
Ze maken het schip net zoals de Here God het zegt. 
In het midden komt een heel grote deur, want de olifanten moeten ook naar binnen kun-
nen. En boven in het schip komt een raam, anders is het er zo donker.
Ze doen er heel lang over om het schip klaar te krijgen. De mensen komen kijken. Ze 
zeggen verbaasd: ‘Wat ben jij toch aan het doen, Noach? Wie bouwt er nu een groot 
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schip midden op het land? Er is hier niet eens water! Hoe kun je dan varen?’
Noach vertelt de mensen dat de Here God het heel hard zal laten regenen, zodat alles 
onder water komt. Alle mensen en dieren zullen verdrinken. Noach zegt tegen de men-
sen: ‘Als jullie de Here God vertellen dat jullie er spijt van hebben dat jullie zo ongehoor-
zaam zijn geweest, mogen jullie ook vast wel in de ark.’
Maar de mensen geloven Noach niet. Ze lachen hem uit. En ze lachen de Here God ook 
uit. Ze gaan gewoon door met nare dingen doen!

Eindelijk is de ark klaar. Noach brengt het eten naar binnen. Ook stro, waar de dieren op 
kunnen liggen.
Dan komt er een paard aanlopen en nog één. Een mannetjespaard en een vrouwtjes-
paard. Ze stappen samen in de ark. Even later komen er twee apen aanrennen. Die 
klauteren ook naar binnen. Dan twee herten, twee leeuwen en twee beren. Ze stappen 
allemaal in de ark. De vogels vliegen naar binnen. Twee ooievaars, twee mussen en twee 
papegaaien. Van alle soorten dieren gaan er twee in de ark. 
De dieren doen elkaar geen kwaad. Ze gaan rustig naar binnen. De Here God is de baas 
over de dieren, dat kun je wel zien!
Als alle dieren in de ark zijn, gaan Noach en zijn vrouw ook naar binnen. Sem, Cham en 
Jafeth, met hun vrouwen, gaan erin. Dan is iedereen in de ark. De Here God doet Zelf de 
deur dicht.

Na een poosje begint het te regenen. Eerst zachtjes, maar dan steeds harder en harder. 
Er komen plassen op de grond. En die plassen worden groter. Het lijkt wel een meer! De 
ark begint al een beetje te drijven. En het regent maar door. De huizen komen onder wa-
ter en de bomen ook. 
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Het schip gaat nu varen. Noach kan het niet sturen, maar dat doet de Here God Zelf wel. 
De mensen zitten veilig in de ark.
Het regent wel veertig dagen! Dan zitten ook de hoogste bergen onder water. De hele 
wereld is één grote zee geworden. En op die zee vaart de ark.

Eindelijk houdt het op met regenen. Maar het duurt nog heel lang voor al dat water een 
beetje in de grond is gezakt.
Eerst komen de bergen weer tevoorschijn. De ark vaart tegen een berg aan en daar blijft 
hij vastzitten. 
Noach denkt: ‘Hoe lang zal het nog duren voor de bomen weer boven water komen?’ Hij 
kan het zelf niet zien, want het raam zit te hoog. Maar hij kan het raam wel opendoen.
Noach haalt een grote zwarte vogel, een raaf, uit zijn hok. En die raaf laat hij door het 
raam naar buiten vliegen. De raaf vliegt een poosje heen en weer. En dan verdwijnt hij. 
Hij heeft ergens eten gevonden en een plekje om uit te rusten. Raven zijn sterke vogels!
Nu pakt Noach een duif. Die laat hij ook naar buiten vliegen. Maar de duif komt terug. Ze 
kan geen zaadjes vinden op de grond. Het is nog te nat.
Na een week laat Noach de duif weer wegvliegen. ’s Avonds komt ze toch terug, maar ze 
heeft iets meegenomen in haar bek. Een groen blaadje van een boom. Gelukkig, de bo-
men krijgen alweer nieuwe blaadjes. 
Als Noach een week later de duif nog een keer laat vliegen, komt ze niet meer terug. Ze 
heeft zelf eten gevonden op de grond. De aarde is opgedroogd!
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De Here God zegt: ‘Komen jullie er nu maar weer uit. Alle dieren mogen er ook uit. Jullie 
kunnen weer op de aarde wonen.’ 
Wat zijn ze gelukkig als ze naar buiten stappen! De dieren rennen meteen weg. De apen 
klauteren in de boom. En de vogels zingen een vrolijk liedje.
Noach is dankbaar en blij. Hij maakt een altaar en daarop brengt hij een offer aan de 
Here God. Dan ziet de Here God dat Noach van Hem houdt. Dat vindt God fijn! 
De Here God zegt: ‘De hele aarde is nu weer voor de mensen en de dieren. Ik zal het 
nooit meer zó hard laten regenen dat alle mensen en dieren verdrinken. De aarde zal 
nooit meer helemaal onder water komen. Dat beloof Ik! En Ik zal je laten zien dat Ik het 
niet vergeet. Als het regent en de zon schijnt nog een beetje, laat Ik een regenboog in 
de wolken komen. Een boog in de lucht van mooie kleuren: rood en blauw en paars en 
groen en geel!’

Als wij een regenboog in de wolken zien, weten wij dat de Here God eraan denkt dat Hij 
nooit meer de hele aarde onder water zal laten komen!
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5.
De toren van Babel
Genesis 11

Als Noach en zijn zonen uit de ark zijn, krijgen Sem en Cham en Jafeth kinderen. En die 
kinderen krijgen ook weer kinderen. Na een poos wonen er alweer veel mensen op de 
aarde.
De Here God heeft gezegd dat de hele wereld voor de mensen is. Maar de mensen vinden 
het niet leuk om ver weg te gaan. Ze willen liever dicht bij elkaar wonen. 
Dat mag niet van de Here God, maar ze doen het toch!
Ze zeggen tegen elkaar: ‘We gaan een stad bouwen. En in die stad maken we een grote 
toren. Die toren moet zó hoog worden dat hij in de hemel komt. Dan kan iedereen die 
een eind bij de stad vandaan is, toch niet verdwalen. Hij kan die hoge toren zien en dan 
komt hij altijd weer terug bij de stad.
Als we bij elkaar blijven wonen, zijn we samen heel sterk. Dan worden we machtig. Dan 
zijn wij de baas op de wereld. En dan doen we altijd wat we zelf willen.’ 
Ze gaan hard aan het werk. Voor zo’n hoge toren heb je veel stenen nodig. Die stenen 
moeten eerst gebakken worden. Daarna worden ze op elkaar gestapeld. En dan is het 
een muur. Maar er moet wel cement tussen de stenen, anders valt de muur zo om! Dat 
cement tussen de stenen doen, noemen we: metselen.
Er zijn mannen die stenen bakken. En er zijn mannen die cement maken. Andere man-
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nen brengen de stenen bij de toren. De metselaars stapelen de stenen netjes op elkaar 
en plakken ze vast met cement.
Iedereen helpt mee. Eén man is de baas. De anderen moeten doen wat hij zegt.
Na een poosje komt de toren al boven de huizen uit. De mensen zeggen tegen elkaar: 
‘Wat zijn wij knap, hè? Wat wordt onze toren groot en mooi!’
De Here God ziet wat de mensen doen. En Hij weet ook wel waarom ze die toren maken. 
Maar Hij heeft toch gezegd dat ze niet bij elkaar mogen blijven! De hele wereld is voor 
hen. Overal op de aarde moeten mensen wonen. Wat zijn ze toch dom en ongehoor-
zaam! 
Weet je wat de Here God doet om de mensen bij elkaar vandaan te krijgen? Hij zorgt er-
voor dat ze ruziemaken! Als je ruzie met iemand hebt, loop je bij hem vandaan. Dan wil 
je niet meer dicht bij hem zijn. En dat gebeurt hier ook! 
De man die de stenen bakt, krijgt ruzie met de man die de stenen naar de toren moet 
brengen. En de man die cement maakt, krijgt ruzie met de metselaar. De baas staat te 
schreeuwen, maar niemand luistert naar hem. Hoe kan dat nu opeens? Ze waren juist zo 
hard aan het werk samen!
Die ruzie komt omdat ze elkaar plotseling niet meer verstaan. De Here God laat hen alle-
maal een andere taal spreken. Wat de metselaar praat, lijkt wel Duits. Wat de stenenbak-
ker praat, lijkt wel Engels. En wat de baas praat, lijkt wel Spaans. Niemand begrijpt wat 
hij bedoelt. En ze begrijpen elkaar ook niet meer. Dat wordt een rommeltje! 
De mensen worden boos op elkaar. Ze krijgen ruzie. En ze willen niet meer bij elkaar wo-
nen! Bijna iedereen gaat verhuizen. En ze gaan allemaal een andere kant op. Er blijven 
maar een paar mensen over in de stad.
En de toren? De toren is nooit klaar gekomen! De mensen die nog in de stad zijn overge-
bleven, hebben geen zin om verder te bouwen. 
De stad heet Babel. En dat stukje toren noemen we: de toren van Babel.
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31.
De fles met dure  
olie van Maria
Marcus 14  |  Johannes 12

Een paar dagen voor het Paasfeest gaat de Here Jezus nog een keer naar Bethanië met 
zijn discipelen. In Bethanië wonen Lazarus en Martha en Maria.
Er wonen daar nog meer vrienden van de Here Jezus. En bij één van die vrienden gaan ze 
op bezoek, bij Simon.
Simon heeft gevraagd of ze bij hem komen eten. Alle andere vrienden zijn er ook. Lazarus, 
die gestorven was en die weer levend gemaakt is door de Here Jezus, zit aan tafel, samen 
met de andere gasten. Martha, zijn zus, brengt het eten binnen. 
Maria is even weggegaan. Ze wilde wat kopen.
Nu komt ze weer binnen, en wat ze gekocht heeft, houdt ze in haar handen. Het is een 
prachtige, dure fles. En er zit heel dure olie in. Het is een soort parfum en het ruikt heerlijk! 
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Deze fles heeft van boven maar een klein gaatje, zodat er telkens één druppeltje uit 
komt als je hem op z’n kop houdt. Eén druppeltje van die dure olie is ook genoeg om lek-
ker te ruiken.
Maria loopt met haar dure fles naar de Here Jezus toe. Maar ze kijkt niet blij. Ze huilt een 
beetje. Het lijkt alsof ze verdrietig is.
Als ze bij de Here Jezus is gekomen, breekt ze zomaar het bovenste stuk van die dure 
fles af! Het gat in de fles is nu veel groter geworden, zodat je de olie er in één keer kunt 
uitgieten. 
Dat wil Maria ook! Ze giet alle olie over het hoofd en de voeten van de Here Jezus. Het 
hele huis ruikt ernaar. Wat een heerlijke geur! 
Waarom doet Maria dat? Omdat ze weet dat de Here Jezus over een paar dagen gaat 
sterven! 
De discipelen kunnen het ook weten. De Here Jezus heeft het hun al een paar keer ver-
teld. Maar de discipelen willen het niet geloven. Ze hopen nog steeds dat Jezus koning 
zal worden.
Maria begrijpt het wel. Maria luistert altijd heel goed als de Here Jezus iets vertelt. Ze zit 
dan dicht bij Hem en ze onthoudt alles wat Hij zegt. 
Maria weet dat de Here Jezus gaat sterven omdat Hij de zonden van de mensen wil weg-
doen. Ook de zonden die Maria heeft gedaan. Ze weet heel goed dat zij ook verkeerde 
dingen doet. Alle mensen doen zonde. 
Maria weet dat het vandaag de laatste keer is dat de Here Jezus bij hen op bezoek is. En 
nu wil ze Hem laten zien hóéveel ze van Hem houdt. Ze heeft de duurste olie gekocht die 
er is.
Maria denkt: ‘Ik wil de Here Jezus alles in één keer geven. Dan moet die mooie fles maar 
stuk, want het gaatje is zo veel te klein.’ En nu heeft ze dus de hele fles leeg gegoten over 
zijn hoofd en over zijn voeten. 
De Here Jezus weet wel waarom Maria dit doet. Hij vindt het heel fijn dat Maria laat zien 
hoeveel ze van Hem houdt. En Hij vindt het fijn dat er toch iemand is die begrijpt wat er 
over een paar dagen moet gebeuren.




