
 

                De 7 scheppingsdagen op een rij

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

God maakte op de 1e dag, de nacht en duisternis.

En God de Here noemt het dag wanneer het licht er is.

 

God maakte op de 2e dag, de zee zo groot en wijd.                                                      

En ook de hoge hemellucht, die van het water scheidt.

 

God maakte op de 3e dag, de boom, de bloem, de plant,

het fruit, het groene gras en ’t graan,

 

God maakte op de 4e dag, de lichte zon en maan.                                          

En meer dan duizend sterren,die aan de hemel staan.

 

God maakte op de 5e dag, de vogels groot en klein.                                                                                                  

Hij maakte ook de vissen, die in het water zijn.                                                     

 

God maakte op de 6e dag, van alle dieren twee:

het wilde dier, het kruipend dier

 

God maakte op de 6e dag, een man en vr
Hij zag dat alles goed was en…toen was zijn schepping klaar.

 

De 7 is de laatste dag, en weet je wat God doet?

Hij rustte van zijn mooie werk, God

 

 

 

Dit verhaal kun je lezen in de B

 

© 2009, Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl

 

  

De 7 scheppingsdagen op een rij 

de nacht en duisternis.                                                       

re noemt het dag wanneer het licht er is. 

, de zee zo groot en wijd.                                                      

n ook de hoge hemellucht, die van het water scheidt. 

, de boom, de bloem, de plant,                                               

het fruit, het groene gras en ’t graan, en groente op het land. 

, de lichte zon en maan.                                          

n meer dan duizend sterren,die aan de hemel staan. 

, de vogels groot en klein.                                                                                                  

Hij maakte ook de vissen, die in het water zijn.                                                     

van alle dieren twee:                                                                      

het wilde dier, het kruipend dier, en in de wei het vee. 

een man en vrouw, een paar.                                                   

Hij zag dat alles goed was en…toen was zijn schepping klaar.                                                            

en weet je wat God doet?                                                                        

, God zei: ”Het is heel goed!” 

Bijbel in Genesis  1 en 2. 
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, de zee zo groot en wijd.                                                                      

                                

, de lichte zon en maan.                                                                       

, de vogels groot en klein.                                                                                                  

Hij maakte ook de vissen, die in het water zijn.                                                                                             
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