God De Schepper.
God kennen

1
Genisis 1 1in den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2de aarde nu was woest en ledig, en de duisternis lag
op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
3
En God zeide: Er zij licht, en er was licht. 4En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het
licht en de duisternis. 5En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest: de eerste dag.
6

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren.
En God maakte het uitspansel en Hij sheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren ie boven et
uitspansel waren; en het was alzo. 8En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest: de tweede dag
7

9

En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome: en het
was alzo. 10En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeen en God zag dat het
goed was. 11En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun
aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. 12En de aarde bracht jong groen voort,
gewas, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. 13Toen was het
avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.
14

En God zeide: dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en en de
nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; 15en dat zij tot lichten zijn aan
het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. 16En God maakte de beide grote lichten,
het grootste licht ter heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de
sterren. 17En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde 18en om te heersen over de
dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden.
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En God zag dat het goed was. 19Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

20

En God zeide: dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het
uitspansel des hemels. 21Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren
wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. 22En God
zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de wateren in de zeeen, en het gevogelte worde talrijk
op de aarde. 23Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.
24

En God zeide : Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte
naar hun aard; en het was alzo. 25En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles
wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was.

26

En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee
en over het gevogelte des hemels en over het vee en de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de
aarde kruipt.
27

En god schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep hij hem; man en vrouw schiep hij hen. 28En God
zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en ondererpt haar, heerst
over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt.
Vragen:
1. Wat maakte God per dag?
Dag 1:____________________________________
Dag 2:____________________________________
Dag 3:____________________________________
Dag 4:____________________________________
Dag 5:____________________________________
Dag 6:____________________________________
Keuze vragen: ( vink eerst één van de antwoorden aan√ en vul daarna de lijn in)
2. Wat zegt Genisis 1:1 ons over God?
o God was een geest
o God was aan het slapen
o God leefde voordat iets geschapen was
Wat zegt dat u van God? Hij is______________________________________
3. Waarvan maakte God de zon, maan en de sterren? ( Dag 4, vers 14 – 15)
o Water
o Lucht
o Niets
Wat zegt dat u van God? Hij is______________________________________
o Hard werken
Wat vertelt dit u van God?__________________________________.
Hoe verschillen mannen en vrouwen van al de dieren, in vers 26?
o Ze waren net als God gemaakt
o Ze waren rijk
o Ze hadden honger
Wat vertelt dit u van God?__________________________________.

God Is Heer van De Wereld
Handelingen 17 24De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde,
woont niet in tempels met handen gemaakt. 25en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets
nodig had, daar Hij zelf allen leven en adem en alles geeft. 26Hij heeft uit één enkele het menselijke geslacht
gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van
hun woonplaatsen bepaald, 27opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet
ver is van een ieder van ons. 28Want in Hem leven wij , bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enoge van uw dichters
hebben gezegd: Want wij zijn okk van zijn geslacht.
Vragen:
Wat zegt Handelingen 17:24 ons dat God is?
o Heer van hemel en aard
o Een vriend van de mensheid
o Heel sterk
Als God Heer over alles is, is Hij uw Heer?_________________________________.

Vanwaar komen alle mensen volgens vers 26?
o Van dieren
o Van Adam, de eerste mens
o Van de geesten
Als Adam speciaal was voor God, wat betekent dat van jou?___________________.
Wat wilt God dat we doen volgens vers 27?
o Blij zijn
o Heel veel kinderen maken
o Hem zoeken en vinden
Waar is God nu, volgens vers 27?________________________________________.

Er Is Maar Één Echte God
1 Kronieken 16 29Geeft de Here de heerlijkheid van Zijn naam, brengt offer en komt voor Zijn aangezicht. Buigt u
neder voor de Here in heilige feestdos, 30beef voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde: vast staat nu de wereld, zodat
zij niet wankelt.

5
Vragen:
Hoe moet de totale schepping reageren tegen over God die ons gemaakt heeft?
o Hem eren
o Hem negeren
o Hem wantrouwen
Heeft u deze enige echte God aanbeden?____________________________________.

Onze reactie tegenover God
Jozua 24 14Welnu, vreest dan de Here en dent Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die u vaderen gediend
hebben aan de overzijde der rivier en in Egypte, en die de Here. 15Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te
dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde der rivier gediend hebben,
of de goden der Amorieten in wier land u woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.
Vragen:
Als u de God wilt eren, wat moet u doen , volgens vers 14?
o Stoppen met het dienen van andere goden
o Hem giften brengen
o Zijn tempel bezoeken
Hebben u en u familie andere goden aanbeden?_________________________________________________.
Om God te volgen betekent dat u moet stoppen met het dienen van andere goden.

Wat moesten de mensen voor zichzelf doen in vers 15?
o Zichzelf reinigen
o Een tovermiddeltje dragen
o Een keus maken om God te volgen.
Hoe gaat u Hem volgen?_________________________________________________.

Overzicht

God schiep de wereld, dieren en de mensheid. De mens was een
speciale scheppsel, die naar Gods beeld werd geschapen.
Waarchijnlijk naar zijn denken, liefhebben zijn scheppen en
kiezen tussen goed en kwaad.

