1. De eerste mensen
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 1:31a.


Moet jij wel eens klusjes doen op school of thuis? Heb jij een huisdier waar je voor moet
zorgen? Of verzorg jij misschien de planten binnen of in de tuin?



Weet jij al wat je later wilt worden?



Wist je dat de eerste baan ooit tuinman was? Iemand die zorgde voor alles wat leefde op
aarde.

Wat er aan vooraf ging…
In het begin, nog voor de tijd begon, was God er al. De Bijbel begint met het verhaal over hoe God het
heelal maakte: lucht en zee; planten en bomen; zon, maan en sterren; vissen, vogels en andere
dieren. Als allerlaatste maakte Hij de eerste mensen –mensen die op Hem leken. Hij maakte voor hen
een prachtige tuin waarin zij mochten leven. Alles was perfect.
Lees nu samen Genesis 2:15-22.

Wat er daarna gebeurde…
Er was maar één regel. Adam en Eva, de eerste man en de eerste vrouw, mochten vruchten eten van
alle bomen in de tuin, behalve van die ene: de boom van kennis van goed en kwaad. Zouden Adam
en Eva doen wat God hen vroeg?

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 12 in het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Genesis betekent ‘begin’. Het boek van Genesis is het eerste boek in de Bijbel en het gaat over het
begin van de wereld. In Genesis staat hoe God de lucht maakte, het land, de zee, de planeten en de
rest van het heelal, de planten, de dieren en de mensen. Maar er wordt ook verteld hoe de eerste
mensen ongehoorzaam waren aan God en alles verpestten.
Hof van Eden We weten niet precies waar de Hof van Eden was. Het kan in Irak zijn geweest, want
twee rivieren die daar lopen, de Eufraat en de Tigris, worden wel eens in de Bijbel genoemd.

Mensen Het verhaal van de schepping legt uit dat mensen belangrijk zijn en anders dan bijvoorbeeld
dieren. Zij zijn het hoogtepunt van alles wat God maakte, want ze zijn op een speciale manier zijn
eigen kinderen.

Probeer het uit
God gaf de eerste mensen, Adam en Eva, de taak om voor de wereld te zorgen. Krijg jij les over de
natuur en het milieu op school? Doe jij al wat om de natuur te helpen, zoals recyclen of water
besparen?
Teken je hand een paar keer op papier en knip ze uit. (Leg je hand op een papier en trek een lijntje
eromheen. Misschien heb je wat hulp nodig als je de hand wilt tekenen waarmee je normaal schrijft.)
Schrijf op elke hand een manier waarop mensen voor de wereld en de dieren kunnen zorgen. Je kunt
denken aan: ‘goed zorgen voor huisdieren’, of ‘zuinig zijn op het milieu’.
Maak een poster met alle handen. Plak ze dan rond een cirkel, zoals de vorm van de aarde. (Je kunt
ook een tak van buiten gebruiken en de handen daar als een soort bladeren aan hangen.)
Kijk nog eens naar alle manieren om voor de wereld te zorgen die je op de handen hebt geschreven.
Kies een klus uit die je kunt doen om voor Gods wereld te zorgen.

Praten met God
In veel bijbelteksten gaat het over de gave dingen van Gods prachtige wereld. Je kunt deze woorden
als een gebed voor God noemen: ‘Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God
zolang ik besta.’ (Psalm 104:33 NBV).
Kijk ook eens naar Psalm 8, 19, 33 of 104 en kies wat verzen om met God over te praten vandaag.

