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In het begin was er niets.  

Toen zei God: ‘Laat er licht zijn!’  

Het werd licht. God maakte de   

en vulde die met  en  .  

Hij maakte de  en de  en  

de  in de hemel. God maakte  

een man,  , en een vrouw, .  

Hij zette ze samen op  om er te 

wonen. En toen rustte Hij. 
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God stuurde een  om het kwaad  

weg te doen.  hield van God,  

dus zei God: ‘Bouw een , en vul  

die met twee van elk .’ De  

viel veertig dagen en veertig nachten. 

Het water bedekte de hele aarde,  

maar in de  was het veilig en  

droog. Toen gaf God een  en zei:  

‘Er komt geen  meer, klaar!’
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 had twaalf . Hij vond  

de liefste.  gaf  een prachtige 

. Dit maakte de andere  

jaloers. Ze verkochten  . Op een  

dag had  een nare droom dat  

 niet meer genoeg  had.  

 bad tot God en legde toen de  

droom uit.  bedankte  voor zijn 

hulp en maakte hem baas over . 
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 kwam uit , waar  

de  slaven waren. God zei  

tegen : ‘Maak de  vrij.’   

Dus  vroeg  of ze mochten gaan, 

maar  zei nee. God stuurde plagen 

naar  tot  zei dat de 

 mochten gaan. Toen maakte  

  God een pad door de .  leidde  

  de  veilig naar de overkant.
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David en Goliat
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 was een grote, gemene en sterke 

soldaat. De  waren bang voor  

hem.  zei: ‘Wie vecht er met me?’  

De kleine herder  zei: ‘Ik versla  

 met Gods hulp.’  had een , 

een speer, en een .  had een  

 . Met een  in zijn  raakte  

hij . Boem!  viel dood neer.  

 won omdat God aan zijn kant stond.

schild


