
Er zijn maar weinig Bijbelverzen die tijdens 
de biologieles zoveel verhitte discussies 
oproepen. Helaas zijn er geen snelle of 
simpele antwoorden mogelijk in de discussie 
tussen schepping en evolutie. Mensen die 
in de evolutietheorie geloven, beweren dat 
de wereld miljarden jaren geleden opeens 
ontstond uit een ‘oerknal’ – op de een of 
andere manier ontstonden er  armen en benen 
uit modderpoelen en begon er spontaan 
borsthaar te groeien. Het is een meeslepend 
verhaal voor degenen die niet in God of in de 
Bijbel geloven. De Bijbel leert ons dat God de 
aarde schiep en dat alles door Hem is gemaakt 
– jou inbegrepen.
In feite is er minder geloof voor nodig om te 
geloven dat God deze wereld en jou heeft 
geschapen dan om te geloven dat jouw 
complexe geest en lichaam is geëvolueerd uit 
een ‘oerknal’ en vanzelf is ontstaan uit wat 
slijk.
God schiep je naar Zijn beeld. Denk eens 
na over die waarheid en dank God dat jouw 
unieke persoontje geen toeval is.

Gerelateerde teksten: Psalm 102:25-28; 
139:13-18; Spreuken 8; Jesaja 40:12-31; 
45:18-25; Hebreeën 11:1-3

Waar het om draaitIn het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis 
lag over de watervloed; en de Geest van God 
zweefde boven het water.

•  Genesis 1:1-2

In het begin was het Woord en het Woord was 
bij God en het Woord was God. Dit was in het 
begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord 
gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding 
gemaakt dat gemaakt is.
In het Woord was het leven en het leven was 
het licht van de mensen. En het licht schijnt in 
de duisternis, en de duisternis heeft het niet 
begrepen.

•  Johannes 1:1-5

Halleluja!
Loof de HEERE vanuit de hemel,
loof Hem in de hoogste plaatsen.
Loof Hem, al Zijn engelen,
loof Hem, al Zijn legermachten.

Loof Hem, zon en maan,
loof Hem, alle lichtende sterren.
Loof Hem, allerhoogste hemel,
en water dat boven de hemel is.

Laten zij de Naam van de HEERE loven,
want toen Híj het gebood, werden zij 
geschapen.
Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en 
altijd,
hun een orde gegeven, die geen van hen zal 
overtreden.

•  Psalm 148: 1-6

Dag  1:  IN HET BEGIN



De Bijbel gebruikt de term ‘licht’ bij 
verschillende gelegenheden. In Mattheüs 
5:14-16 gebruikt Jezus bijvoorbeeld licht om 
de christenen uit die tijd eraan te herinneren 
dat hun leven een open boek is dat iedereen 
kan lezen.
Jezus zei: ‘U bent het licht van de wereld. Laat 
uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij 
uw goede werken zien en uw Vader, Die in de 
hemelen is, verheerlijken.’
Een licht zijn voor de wereld is belangrijk en 
een hoge roeping van God! Het is nogal heftig 
om te beseffen dat jij misschien de enige 
christen bent die sommige van je vrienden ooit 
zullen ontmoeten.
Stel jezelf eens de volgende vraag: Ben jij een 
helder schijnend licht? Zo niet, wat moet er 
dan veranderen om een helder licht voor God 
te worden?

Gerelateerde teksten: Leviticus 24:1-4; 
Job 24:13-17, 38:8-20; Johannes 3:19-21; 
1 Johannes 1:5-8

Verder spittenEn God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 
En God zag het licht dat het goed was; en 
God maakte scheiding tussen het licht en de 
duisternis. En God noemde het licht dag en 
de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het 
avond geweest en het was morgen geweest: de 
eerste dag.

•  Genesis 1:3-5

Want U doet mijn lamp schijnen, HEERE; de 
HEERE doet mijn duisternis opklaren.

•  2Samuel 22:29

De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?

•  Psalm 27:1

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben 
het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist 
niet in de duisternis wandelen, maar zal het 
licht van het leven hebben.

•  Johannes 8:12

En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En 
de troon van God en van het Lam zal daar zijn, 
en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en 
zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op 
hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, 
en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht 
nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij 
zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

•  Openbaring 22:3-5

Dag  2:  LAAT ER LICHT ZIJN



Als God machtig genoeg is om deze geweldige 
speeltuin die ‘aarde’ heet te scheppen, zou 
hij dan ook niet machtig genoeg zijn om jou 
precies zo te maken als hij het heeft bedoeld?

Gerelateerde teksten: 1 Kronieken 16:23-31; 
Job 38:22-38; Psalm 102:25-28; 
Handelingen 1:1-12

Om even bij stil te staanEn God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden 
van het water, en laat dat scheiding maken 
tussen water en water! En God maakte dat 
gewelf en maakte scheiding tussen het water 
dat onder het gewelf is, en het water dat boven 
het gewelf is. En het was zo. En Godnoemde het 
gewelf hemel. Toen was het avond geweest en 
het was morgen geweest: de tweede dag.

•  Genesis 1:6-8

De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Dag op dag spreekt overvloedig,
nacht op nacht geeft kennis door.
Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.

•  Psalm 19:2-4

Ik zal U loven onder de volken, Heere;
ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de 
hemel,
Uw trouw tot de wolken.
Verhef U boven de hemel, o God;
Uw eer zij over de hele aarde.

•  Psalm 57:10-12

Hij maakte de aarde door Zijn kracht,
grondvestte de wereld door Zijn wijsheid,
Hij heeft de hemel door Zijn inzicht 
uitgespannen.
Als Hij Zijn stem laat klinken, dan is er gedruis 
van wateren aan de hemel.
Hij doet dampen opstijgen van het einde van 
de aarde.
Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt.
De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers 
tevoorschijn.

•  Jeremia 10:12-13

Dag  3:  DE SCHEPPING



Angst: God vrezen betekent niet bang voor 
Hem zijn of bang zijn dat Hij je gaat straffen 
met een nog onbekende straf. 
God vrezen betekent Hem respecteren, Hem 
eren, onder de indruk zijn van Zijn grootheid 
en alles bewonderen wat Hij voor jou en deze 
wereld heeft gedaan. Als je niets anders kunt 
uitbrengen dan ‘wow’ als je Hem probeert te 
omschrijven, weet je dat je God vreest. God 
is blij met je als je Hem vreest en ontzag voor 
Hem hebt. Het is een van de eerste stappen op 
weg naar wijsheid. 
Als je klaar bent met lezen, neem dan even de 
tijd om na te denken over alle ‘wow’ dingen 
die God voor jou heeft gedaan.

Gerelateerde teksten: Job 12:7-12, 38:8-11; 
Psalm 104; Openbaring 20:11-21:4, 22:13

Met andere woordenEn God zei: Laat het water dat onder de 
hemel is, in één plaats samenvloeien en laat 
het droge zichtbaar worden! En het was 
zo. En God noemde het droge aarde en het 
samengevloeide water noemde Hij zeeën; en 
God zag dat het goed was. En God zei: Laat 
de aarde groen doen opkomen, zaaddragend 
gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht 
dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En 
het was zo. En de aarde bracht groen voort, 
zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen 
die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun 
soort. En God zag dat het goed was. Toen was 
het avond geweest en het was morgen geweest: 
de derde dag.

•  Genesis 1:9-13

Zou u voor Mij niet bevreesd zijn, spreekt de 
HEERE,
of zou u voor Mijn aangezicht niet beven?
Ik, Die het zand gemaakt heb tot een grens voor 
de zee,
een eeuwige verordening, die zij niet zal 
overschrijden.
Al kolken haar golven, zij zullen niets kunnen 
uitrichten,
al bruisen zij, zij zullen hem niet overschrijden.

•  Jeremia 5:22

Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:
wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
olie, die zijn gezicht doet glanzen,
en brood, dat het hart van de sterveling 
versterkt.

•  Psalm 104:14-15

Dag  4:  DE SCHEPPING: LAND, ZEE, PLANTEN EN BOMEN



Het woord ‘lam’ komt 138 keer voor in de 
Bijbel – 93 keer verwijst het naar Jezus. Een 
lam was een van de belangrijkste offerdieren. 
Jezus ontving de titel ‘Lam’ vanwege Zijn 
ultieme offer aan het kruis – de dood. Heb je 
het gevoel dat je begrijpt wat dat betekent? 
Dit is belangrijk. Jezus offerde zijn leven zodat 
jij de eeuwigheid met Hem en de andere 
gelovigen kunt doorbrengen. Zijn offer baande 
de weg naar de hemel, zodat die voor jou 
beschikbaar werd.

Gerelateerde teksten: Nehemia 9:5-6; Job 9:1-9; 
Psalm 19:1-6, 104:19-23; Spreuken 4:18-19; 
Efeze 5:8-16

Bijzonder, of niet?En God zei: Laten er lichten zijn aan het 
hemelgewelf om scheiding te maken tussen de 
dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding 
van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten 
zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht 
te geven op de aarde! En het was zo. En God 
maakte de twee grote lichten: het grote licht 
om de dag te beheersen en het kleine licht om 
de nacht te beheersen; en ook de sterren. En 
God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht 
te geven op de aarde, om de dag en de nacht te 
beheersen en om scheiding te maken tussen het 
licht en de duisternis. En God zag dat het goed 
was. Toen was het avond geweest en het was 
morgen geweest: de vierde dag.

•  Genesis 1:14-19

Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de 
almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 
En de stad heeft de zon en de maan niet nodig 
om haar te beschijnen, want de heerlijkheid 
van God verlicht haar, en het Lam is haar 
lamp. En de naties die zalig worden, zullen in 
haar licht wandelen, en de koningen van de 
aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En 
haar poorten zullen overdag nooit gesloten 
worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij 
zullen de heerlijkheid en de eer van de naties 
daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet 
inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt 
met gruwelen en leugens, maar alleen zij die 
geschreven zijn in het boek des levens van het 
Lam.

•  Openbaring 21:22-27

Dag  5:  DE SCHEPPING: ZON, MAAN EN STERREN



Het is geweldig om te weten dat God niet 
alleen de dieren heeft geschapen, maar dat 
Hij er ook van houdt. Wat nog ongelooflijker 
is, is dat God meer van jou houdt dan van de 
dieren – jij bent waardevoller. Jezus zei zelfs 
over de mussen ‘dat niet een van die zal op de 
aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de 
haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus 
niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven’ 
(Mattheüs 10:29-31).
Jij bent Gods unieke schepping! Je bent zo 
speciaal en gekend door God dat zelfs het 
aantal haren op je hoofd geen geheim is voor 
God. Je zou zelfs kunnen zeggen: ‘Er zal geen 
haar in de wastafel vallen zonder dat God 
ervan af weet.’
Wow... Dat is onvoorstelbaar en een prachtig 
beeld van Gods zorg voor jou!

Gerelateerde teksten: Psalm 104:11-18, 
148:7-12; Mattheüs 6:25-33, 10:29-31; 
Openbaring 5:11-13

Verder spittenEn God zei: Laat het water wemelen van 
wemelende levende wezens; en laten er vogels 
boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! 
En God schiep de grote zeedieren en alle 
krioelende levende wezens waarvan het water 
wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde 
vogels naar hun soort. En God zag dat het 
goed was. En God zegende ze en zei: Wees 
vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water 
van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden 
op de aarde! Toen was het avond geweest en 
het was morgen geweest: de vijfde dag.

•  Genesis 1:22-23

Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.104:24 Uw 
rijkdommen - Letterlijk: Uw bezittingen.
Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.
Daar varen de schepen,
daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt
om hem erin te laten spelen.
Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.
Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede 
verzadigd.

•  Psalm 104:24-28

Dag  6:  DE SCHEPPING: ALLE LEVENDE WEZENS



Opoffering: In heel de Bijbel worden 
verschillende soorten dierenoffers genoemd. 
Mensen brachten offers als ze het in orde 
wilden maken met God. In het Oude Testament 
gaf God de opdracht om een dier te offeren 
(doden) als een soort betaling. Deze ‘betaling’ 
voor hun zonden werd aan God gedaan, zodat 
ze werden vergeven. Toen Jezus aan het kruis 
stierf, was Hij de ‘ultieme betaling’. Voor eens 
en altijd betaalde Jezus met Zijn dood de straf 
en de schuld voor jouw zonde.

Gerelateerde teksten: Genesis 9:1-3; Psalm 8; 
Spreuken 12:10; Jesaja 11:1-10, 65:17-25

Met andere woordenEn God zei: Laat de aarde levende wezens 
naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende 
dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn 
soort! En het was zo. En God maakte de wilde 
dieren van de aarde naar hun soort, het vee 
naar hun soort, en alle kruipende dieren van de 
aardbodem naar hun soort. En God zag dat het 
goed was.

•  Genesis 1:24-25

Niet om uw offers zal Ik u straffen,
want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor 
ogen.
Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te 
nemen
of bokken uit uw kooien,
want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij,
de dieren op duizend bergen.
Ik ken alle vogels van de bergen,
het wild van het veld is bij Mij.
Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen;
want van Mij is de wereld en al wat zij bevat.
Zou Ik stierenvlees eten
of bokkenbloed drinken?
Offer dank aan God
en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.
Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

•  Psalm 50:8-15

Dag  7:  DE SCHEPPING: DE DIEREN OP DUIZEND BERGEN



Dit zijn geweldige verzen! God schiep jou naar 
zijn beeld en zag dat Zijn schepping zeer goed 
was. Niet gemiddeld. Niet raar. Niet lelijk. 
Maar heel goed! Als je hier niet enthousiast 
over bent, kun je maar beter je hartslag 
controleren; misschien ben je wel dood.
Neem even de tijd om God te danken voor hoe 
Hij jou heeft geschapen. Realiseer je dat het 
niet boeit wat jijzelf of anderen van je lichaam 
vinden. God beschouwt je als goed. Nee, zeer 
goed.

Gerelateerde teksten: Genesis 2:4-25, 9:6-7; 
Psalm 8; 1 Korinthe 6:1-4; 2 Korinthe 4:4-6; 
Kolossenzen 1:9-20, 3:5-10

Waar het om draaitEn God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen 
over de vissen van de zee, over de vogels in 
de lucht, over het vee, over heel de aarde en 
over al de kruipende dieren die over de aarde 
kruipen!
En God schiep de mens naar Zijn beeld;
naar het beeld van God schiep Hij hem;
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en 
onderwerp haar, en heers over de vissen van 
de zee, over de vogels in de lucht en over al de 
dieren die over de aarde kruipen!
En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende 
gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen 
waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat 
zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren 
van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan 
al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, 
heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. 
En het was zo. En God zag al wat Hij gemaakt 
had, en zie, het was zeer goed. Toen was het 
avond geweest en het was morgen geweest: de 
zesde dag.

•  Genesis 1:26-31

Dag  8:  DE MENSHEID: HET BEELD VAN GOD



Denk je niet dat als God de tijd nam om uit te 
rusten van alles wat Hij had gedaan, je op zijn 
minst tijd kunt vrijmaken om te genieten van 
zijn prachtige werk?

Gerelateerde teksten: Exodus 16:11-30; 
Psalm 62:1-5; Mattheüs 11:25-30; 
Markus 6:30-32; Hebreeën 4:1-4

Om even bij stil te staanZo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel 
hun legermacht. Toen God op de zevende 
dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid 
had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn 
werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende 
de zevende dag en heiligde die, want daarop 
rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door 
het te maken.

•  Genesis 2:1-3

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt… Want 
in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de 
aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij 
rustte op de zevende dag. Daarom zegende de 
HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

•  Exodus 20:8,11

En het gebeurde dat Hij op een sabbat door 
de korenvelden ging; en Zijn discipelen 
begonnen onder het lopen aren te plukken. En 
de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom 
doen zij op
de sabbat iets wat niet geoorloofd is? En Hij zei 
tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed 
toen hij in nood verkeerde, en hij honger had, 
en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van 
God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de 
hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, 
die niemand mag eten behalve de priesters, 
en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem 
waren? En Hij zei tegen hen: De sabbat is 
gemaakt ter wille van de mens, niet de mens 
ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des 
mensen is Heere, óók van de sabbat.

•  Markus 2:23-28

Dag  9:  GOD RUST



Het is belangrijk om het woord ‘hechten’ 
te begrijpen (Genesis 2:24) omdat het een 
levendige omschrijving van seks is. Dat lees 
je goed – seks! Seks is niet uitgevonden door 
een groep wetenschappers of een gast uit de 
middeleeuwen die Jan heette. Seks was Gods 
idee. Hij heeft het ontworpen! Maar vanaf het 
allereerste begin stelde God normen vast voor 
seks, die man en vrouw aan elkaar verbinden 
tot één vlees. Het is een soort omgekeerde 
wiskunde: twee worden één. God wil dat je 
een eenheid wordt met slechts één andere 
persoon – het is Zijn ontwerp en het is Zijn 
standaard. Net als bij Adam en Eva moet die 
ene andere persoon je echtgenoot zijn. Wat 
een prachtig geschenk van God! Het is het 
waard om daarop te wachten.

Gerelateerde teksten: Genesis 1:26-29; 
Mattheüs 19:1-12; Markus 10:1-12; 
1 Korinthe 6:15-7:40

Een belangrijk begripToen vormde de HEERE God de mens uit het stof 
van de aardbodem en blies de levensadem in 
zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend 
wezen…
De HEERE God nam de mens, en zette hem 
in de hof van Eden om die te bewerken en te 
onderhouden. En de HEERE God gebood de 
mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij 
eten, maar van de boom van de kennis van 
goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, 
want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker 
sterven. Ook zei de HEERE God: Het is niet goed 
dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem 
maken als iemand tegenover hem…
Toen liet de HEERE God een diepe slaap op 
Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam 
een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe 
met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die 
Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij 
bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is 
ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van 
mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, 
want uit de man is zij genomen.
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder 
verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij 
zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden 
naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden 
zich niet.

•  Genesis 2:7,15-18,21-25

Dag  10:  DE EERSTE MAN EN VROUW


