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VERHALEN OM TE LEZEN EN TE KLEUREN

Dit leuke kleurboek bevat vijfendertig verhalen uit het Oude Testament 
die je samen met je kind kunt lezen of die je kind zelf kan lezen. Zoals de 

verhalen over Adam en Eva, Noach, Mozes, Simson en Esther. De verhalen 
zijn Bijbelgetrouw, makkelijk te begrijpen en voorzien van een vrolijke, 
aansprekende kleurplaat die je kind na of tijdens het (voor)lezen kan 

inkleuren. Een mooie manier om creatief aan de slag te gaan met de Bijbel!

Ook verkrijgbaar :

www.uitgeverijdeparel.nl
© Dolphin Press

Alle rechten voorbehouden
Gedrukt in India



2 3

God maakte de wereld en alles wat daarop is.

IN HET BEGIN
Heel lang geleden was de aarde nog leeg. Er was 
helemaal niets. Op een dag keek God naar de grote, 
donkere, lege ruimte en Hij vroeg Zich af hoe Hij die 
kon vullen.

God besloot eerst om wat licht te maken, zodat er 
verschil zou zijn tussen dag en nacht. Nadat Hij dat 
had gedaan, was de eerste dag voorbij. In de dagen 
daarna maakte Hij nog meer. In de grote, blauwe zee 
liet Hij droog land verschijnen, waarop Hij prachtige 
bomen en planten en lekker ruikende bloemen liet 
groeien. Hij maakte de heldere zon voor de dag en 
de maan en sterren voor de nacht. Maar het was nog 
erg stil op de aarde, daarom maakte God dieren: 
vissen die konden zwemmen in de zee, vogels die 
door de lucht konden vliegen en dieren voor op het 
land.

Daarna keek God naar wat Hij had gemaakt en 
Hij zag dat het heel goed was.

(Genesis 1:1-25)
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Adam en Eva eten van de verboden vrucht.

ADAM EN EVA
Toen God in vijf dagen de aarde, planten, bomen 
en bloemen, de zon, maan en sterren en alle dieren 
had gemaakt, besloot Hij om als laatste, op de zesde 
dag, mensen te maken. Eerst maakte Hij een man en 
hem noemde Hij ‘Adam’, en daarna maakte Hij een 
vrouw, haar noemde Hij ‘Eva’. Zij mochten wonen in 
een prachtige tuin: de hof van Eden.

God vertelde hun dat ze van al het lekkere fruit 
in de tuin konden eten, maar de vruchten van één 
boom niet: de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Maar op een dag kwam er een gemene slang 
en die haalde Eva over om een vrucht van de boom 
te eten. Eva deed het en Adam daarna ook.

Toen werd God boos op hen en stuurde Hij Adam 
en Eva weg uit de tuin. En een engel zorgde ervoor 
dat er niemand meer in kon.

(Genesis 1:26-31; 3:1-21)
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De ark van Noach.

NOACH BOUWT EEN ARK
Jaren nadat Adam en Eva hadden geleefd, woonden 
er veel meer mensen op de aarde. Maar die mensen 
waren slecht en luisterden niet naar God. Behalve 
Noach. Daarom zei God tegen Noach dat hij een 
grote boot, een ark, moest maken. En zodra de 
ark af was, moest hij die vullen met dieren, van elk 
diersoort twee: een mannetje en een vrouwtje.

Noach deed wat God hem vroeg en nadat hij 
ook zelf met zijn gezin in de ark was gegaan, begon 
het hard te regenen. Het water op aarde steeg en 
de slechte mensen verdronken, maar Noach, zijn 
familie en de dieren in de ark waren veilig.

Toen het stopte met regenen, liet Noach een duif 
los om erachter te komen of er al droog land was. 
De duif kwam terug met een takje en zo wist Noach 
dat God hem, zijn familie en de dieren had gered.

(Genesis 6:5-19)
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De onafgebouwde toren van Babel.

DE TOREN VAN BABEL
Op een dag besloten een paar slechte mensen om 
een toren te bouwen. Een die zo hoog was dat de 
top ervan helemaal tot in de hemel zou reiken. Dat 
zou hen beroemd maken, dachten ze.

In die tijd sprak iedereen nog dezelfde taal en 
konden ze elkaar allemaal verstaan. Dat maakte het 
makkelijk om te overleggen en samen aan de toren 
te bouwen, zodat hij snel af zou zijn. Maar God 
werd erg boos op de mensen die de toren wilden 
bouwen en zichzelf zo belangrijk vonden, en wilde 
hen straffen. 

Daarom zorgde Hij ervoor dat ze vanaf dat 
moment allemaal verschillende talen spraken. 
Opeens konden ze elkaar niet verstaan en snapten ze 
niet meer wat anderen tegen hen zeiden. Daardoor 
konden de mensen niet meer samen verder bouwen. 
Ze besloten weg te gaan en ergens anders te gaan 
wonen. En de toren? Die is nooit afgebouwd.

(Genesis 11:1-9)
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