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Woord vooraf
Kijk en Luister 3 is net als de eerste twee delen geschreven en
geïllustreerd voor kleine kinderen vanaf twee jaar. Evenals in deel
2 is er een korte herhaling van de verhalen over de schepping, de
zondeval en de heilsfeiten. De andere verhalen zijn nieuw.
Het doel van deze uitgave is jonge kinderen vertrouwd te maken
met de verhalen uit de Bijbel. De illustraties zijn afgestemd op de
leeftijdsgroep. De Bijbelse verhalen kunnen aan de hand van de
platen aan de kinderen verteld worden. De korte, eenvoudige tekst
biedt daarbij ondersteuning. De uitgave is ook zeer geschikt voor
gebruik op de peuterspeelzaal, in de kleutergroepen en op scholen
voor speciaal onderwijs. Kinderen die beginnen met lezen, kunnen
de tekst zelf lezen.
Wij bedanken iedereen die ons van advies heeft gediend.
Het is onze wens dat Kijk en luister 3 aanleiding geeft tot gesprek
met kinderen over de Bijbelse boodschap van zonde en genade.
juli 2009

auteur, illustrator en uitgever
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BIJBELSE VERHALEN
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In het begin
In zes dagen maakt de Heere
de hemel en de aarde.
Op de aarde maakt de Heere ook mensen.

Eerst maakt God het lichaam van de man.
Dan blaast Hij in de neus.
Nu ademt de man, hij leeft.
De Heere noemt hem Adam.
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God zorgt dat Adam heel diep slaapt.
Dan neemt Hij een rib uit Adam.
Hij maakt er een vrouw van.
Als Adam wakker wordt, ziet hij zijn vrouw.
Hij is erg blij met haar.

Adam zegt: ‘Ik noem je Manninne,
want je bent uit de man gemaakt.’
Later krijgt ze een andere naam: Eva.
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Adam en Eva wonen in het paradijs.
Een prachtige tuin, met veel bomen.
Ze horen de stem van God in de wind.
Adam en Eva luisteren naar de Heere.

Dan gebeurt er iets heel ergs.
Adam en Eva zijn ongehoorzaam.
Van één boom in de tuin mogen ze niet eten.
Maar dat doen ze wel.
De Heere stuurt hen weg uit de mooie tuin.
En eens moeten ze sterven.
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Bij het paradijs staan engelen.
Ze hebben een zwaard in hun hand.
Niemand mag meer in de tuin.
Wat verdrietig!

Maar de Heere vergeeft de zonde van Adam en Eva.
Zijn Zoon, de Heere Jezus, zal naar de aarde komen.
Hij zal de straf dragen.

