
Hallo! We hopen dat jij en je kinderen de Bijbel App leuk vinden. Dit is 

speciaal ontworpen om jouw kinderen Gods Woord beter te begrijpen. Het 

gaat om een specifiek verhaal uit de bijbel app. Je kunt hiermee meer van 

het verhaal en de betekenis ervan ontdekken. Er zijn ook vragen die je kind 

helpen zijn of haar eigen rol in Gods verhaal te ontdekken, inclusief Zijn 

liefde en reddingsplan voor iedereen.



Sleutelvers: 
Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.

Genesis 1:31a Het Boek

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.

Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:

 •   Wie heeft de hemel en de aarde gemaakt en alles er in?

      (God)

 •   Noem eens een paar dingen die God heeft gemaakt heeft?

      (Het land, de zee, de dieren, de planten, de sterren, de vissen etc.)

 •   Wat is het meest bijzondere van alles wat God heeft  gemaakt?

      (Man en vrouw)

Maar er is meer…
Mensen — ook jij — zijn het meest bijzondere van alles wat God heeft gemaakt. Trouwens, God 

hield zoveel van mensen dat Hij ze de taak gaf om te zorgen voor alles wat Hij had gemaakt. 

Hij zei tegen de man en de vrouw dat ze moesten heersen over en zorgen voor de wereld.

Gods grotere verhaal…
Mensen zijn erg speciaal voor God omdat we naar Zijn beeld geschapen zijn. Dat betekent 

dat we een afspiegeling zijn van wie God is. Wij kunnen creatief zijn en dingen maken; 

wij kunnen liefhebben en een relatie hebben met God en met anderen; wij hebben het 

vermogen om te denken en keuzes te maken. Wij zijn erg speciaal voor God. Hij houdt 

van ons en Hij wil een relatie met een ieder van ons, ook met jou! Kijk eens naar de mooie 

wereld om je heen. 

In het Begin
Zoals verteld in Genesis 1:1-2:4

Voor de ouder



Mijn verhaal…
Jij bent uniek en een speciaal onderdeel van Gods schepping. Hij houdt van je en heeft een heel 

bijzonder plan voor jouw leven, ook al weet je nu misschien nog niet wat voor plan dat is. Omdat 

God je heeft gemaakt weet Hij alles van je en weet Hij wat het beste voor jou is. 

 •   Waarom heeft God de man en de vrouw gemaakt?

      (Om van te houden en een relatie mee te hebben.)

 

 •   Op welke manieren heeft God jou uniek gemaakt?

 •   Waarom moeten we kiezen om van God te houden?

      (Omdat Hij eerst van ons hield en ons heeft gemaakt. Hij is goed.)

Praat met God…
Lieve Here God,

Dank U dat U deze mooie wereld heeft gemaakt voor mij om van te genieten.

Dank U dat U mij zo mooi heeft gemaakt!

Help me om op U te vertrouwen, de Schepper Die mij heeft gemaakt.

Amen

Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt 

daarvan.     

Psalm 139:14 Het Boek

In samenwerking  
met

door 


