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In het begin maakte God 
de hemel en de aarde
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Het begin
In het begin maakte God de hemel en de aarde.
De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, 
en alles was donker. En er waaide een hevige wind 
over het water.

De eerste dag
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam 
licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde 
het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ 
en het donker noemde hij ‘nacht’.
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was 
de eerste dag.

Genesis 1:1-5
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God geeft een teken van zijn belofte 
God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken 
van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. 
Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan 
alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken 
over de aarde stuur, zal er een regenboog 
tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn 
belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer 
zal het water iedereen doden en alles verwoesten. 
Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik 
die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die 
belofte geldt voor altijd.’

Genesis 9:12-17
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Abram heet voortaan Abraham 
Toen Abram 99 jaar oud was, kwam de Heer bij 
hem. De Heer zei: ‘Ik ben de machtige God. Blijf 
altijd dicht bij mij en doe wat goed is. Dan beloof ik 
dat je heel veel nakomelingen zult krijgen.’ Abram 
maakte een diepe buiging.
God ging verder: ‘Voortaan heet je niet meer 
Abram, maar Abraham. Ik beloof je dat er later heel 
veel volken van je zullen afstammen. Ik zal je heel 
veel nakomelingen geven. Er zullen niet alleen veel 
volken van je afstammen, maar ook veel koningen.
Ik doe je een belofte die ook geldt voor je 
nakomelingen, en voor alle generaties na jou, voor 
altijd. Ik zal jouw God zijn en de God van je 
nakomelingen. Je bent nu een vreemdeling in het 
land Kanaän. Maar ik zal dit hele land aan jou geven. 
Kanaän zal voor altijd het land van jou en je 
nakomelingen zijn. En ik zal ook hun God zijn.’

Genesis 17:1-8



Spreuken 1:7

Je kunt alleen wijs 
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Luister goed naar wijze lessen
In dit boek staan de wijze lessen van Salomo. 
Salomo was een zoon van David, en hij was koning 
van Israël.
Door deze lessen leren mensen hoe ze moeten 
leven. Ze worden er wijs en verstandig door. 
De lessen helpen mensen om eerlijk en goed te 
leven. Ze helpen jonge mensen om verstandig te 
worden en geen domme dingen te doen.
Ook mensen die al wijs en verstandig zijn, moeten 
luisteren naar deze woorden en deze goede raad. 
Dan worden ze nog wijzer, en dan zullen ze de 
lessen van wijze mensen nog beter begrijpen.
Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor 
de Heer. Mensen die geen eerbied hebben voor de 
Heer, willen geen dingen leren. Zij willen niet wijs 
worden.

Spreuken 1:1-7
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Twee manieren van leven
Gelukkig is iemand die niet luistert 

naar slechte mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.

Als slechte mensen spotten met God,
doet hij niet mee.

Maar hij is blij met de wet van de Heer.
Daar is hij dag en nacht mee bezig.

Het gaat altijd goed met hem.
Hij lijkt op een boom aan het water.

De boom geeft vruchten,
ieder jaar opnieuw,

en zijn bladeren blijven altijd groen.

Psalm 1:1-3



Genesis 24:67

Rebekka werd zijn vrouw. 
Isaak ging veel 
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Rebekka komt bij Isaak
Intussen was Isaak bij de put Lachai-Roï geweest. 
En hij was weer terug in de Negev-woestijn. 
Daar woonde hij.
Op een dag liep hij buiten in het veld. Hij was 
verdrietig omdat zijn moeder niet meer leefde. 
Het was al bijna avond. Toen hij opkeek, zag hij 
kamelen aankomen.
Op dat moment keek ook Rebekka op. Ze zag Isaak 
en sprong snel van haar kameel. Ze vroeg aan de 
knecht: ‘Wie is die man die daar aankomt?’ 
De knecht zei: ‘Dat is Isaak, mijn meester.’ Toen deed 
Rebekka haar sluier voor haar gezicht.
De knecht vertelde aan Isaak alles wat hij gedaan 
had. Isaak nam Rebekka mee naar de tent van Sara, 
zijn moeder. Rebekka werd zijn vrouw. Isaak ging 
veel van Rebekka houden. Daardoor was hij niet 
meer zo verdrietig over de dood van zijn moeder.

Genesis 24:62-67
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Jakob krijgt een droom
Jakob was uit Berseba vertrokken. Hij was op weg 
naar de stad Charan. Toen de zon onder was, zocht 
hij een plaats om te slapen. Hij pakte een grote 
steen. Die legde hij onder zijn hoofd, en zo ging hij 
slapen.
Toen kreeg hij een droom. Hij zag een trap van de 
aarde naar de hemel. Hij zag engelen van God die 
de trap op liepen en weer naar beneden gingen. En 
hij zag dat de Heer bij hem kwam staan.
De Heer zei: ‘Ik ben de Heer, de God van Abraham 
en van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal 
ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult veel 
nakomelingen krijgen. Zo veel dat niemand ze kan 
tellen. Je nakomelingen zullen steeds meer land 
krijgen, in het oosten, het westen, het noorden en 
het zuiden. En als de volken op aarde elkaar geluk 
toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo 
gelukkig wordt als Abraham en zijn nakomelingen.’
Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal waar je 
heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit 
land. Ik blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je 
beloofd heb.’

Genesis 28:10-15
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