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God maakt de dag,  

elke mooie nieuwe dag.

Zeven dagen op een rij. 

Welke dag is het vandaag?

Dat is nu de vraag, 

weet jij het? Vertel het mij:

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag,

donderdag, vrijdag en z

Vandaag is het …………………,

Dank U Heer voor de nieuwe dag.

 
Zing de 7 dagen van de week 

en tel mee met je vingers. 

Welke dag is het vandaag?

(Vul maar in op de stippellijn

en zing de goede dag. 
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God maakt elke nieuwe dag  

 

elke mooie nieuwe dag. 

even dagen op een rij.  

Welke dag is het vandaag? 

weet jij het? Vertel het mij: 

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag, vrijdag en zaterdag.  

Vandaag is het …………………, 

voor de nieuwe dag. 

Zing de 7 dagen van de week  

en tel mee met je vingers.  

Welke dag is het vandaag? 

ul maar in op de stippellijn) 
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                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
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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!” 
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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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