
 

  Jij en de BijBel 
 Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat,  puzzelen en internetten 

God heeft een plan 
Alles wat je ziet in de natuur is er niet toevallig gekomen. Er is een God die 

zegt dat Hij alles heeft gemaakt! “In het begin schiep God de hemel en de 

aarde” zo begint de Bijbel. Het is niet zo belangrijk om te weten hoe Hij dat 

heeft gedaan, maar wel dat Hij de aarde en alles wat daarop leeft niet zo-

maar heeft gemaakt. God heeft een plan en er dus een bedoeling mee. Op de 

laatste ‘scheppingsdag’ maakte Hij de dieren en de mens. Dat kun je lezen in 

je Bijbel, kijk maar eens bij Genesis 1 vers 26. God zei: “Laten wij mensen 

maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken”. Ons? Weet je wie daar mee 

bedoeld worden ? Er is toch maar één God? Wie waren er dan nog meer? 

Geen mensen, want die wilde God nou juist maken. Wel waren er engelen en 

God vertelde hen wat Hij van plan was te doen. Daarna mochten zij Hem hel-

pen met alles wat Hij ging maken. En ze waren steeds heel verwonderd en blij 

toen zij zagen hoe mooi het werd. Kijk maar eens in Job 38:4-7, waar het 

gaat over de schepping! 
 

Maar wat zou God nou bedoelen met mensen die op ons lijken? Zien mensen 

er dan uit als God, zoals iemand tegen je zegt: je lijkt sprekend op je vader? 

Ze kijken dan naar je gezicht. Als iemand tegen je zegt: jij bent precies je 

vader, bedoelen ze niet hoe je eruit ziet maar hoe je doet. Je bent misschien 

wel net zo vrolijk als je vader of je wilt andere mensen graag helpen, zoals 

hij. Nu begrijp je misschien al een beetje wat God bedoelde. Hij wilde men-

sen maken die zouden denken en doen zoals Hij. Maar wat en hoe dan? In de 

Bijbel wordt verteld dat God jou liefheeft en het goede voor je doet. En Hij 

wil dat jij dat ook doet. Dan lijk je echt op Hem en noemt Hij je zijn kind. Als 

je dat niet helemaal lukt heb je het voorbeeld van de Here Jezus, die echt 

het evenbeeld van God is, helemaal op Hem lijkt. 
 

Adam en Eva, de eerste mensen, mochten wonen in een mooi groot park. Zij 

moesten leren voor de dieren en planten te zorgen. De engelen vertelden hen 

hoe ze dat moesten doen. Zij mochten daarbij niet eigenwijs zijn. Zij moes-

ten leren gehoorzaam te zijn en het te doen zoals God hen vroeg. Maar waren 

zij ook altijd gehoorzaam? Dat kun je de volgende keer lezen.                   N.D. 



 

Oom Ben is boer. Hij woont met tante Inge in Drenthe. Sam en Anne 

gaan in de vakanties graag naar hen toe.  Zij wonen dan in een caravan 

achter de boerderij. 's Ochtends worden ze wakker door loeiende 

koeien, die gemolken worden. In de zomer zijn ze al heel vroeg wakker 

omdat de zon dan zo vroeg op gaat en de haan laat dat nooit onge-

merkt voorbij gaan! Hij kraait dan alsof zijn leven ervan afhangt. 
 

Oom Henk heeft het heel druk, 

maar of en toe vraagt hij aan Sam 

en Anne of zij het leuk vinden. Ja,  

knikken ze dan. “Maar Oom Ben 

waarom ....?" en dan barsten de vra-

gen los. Eens hadden zij het over 

de zon. "Wie heeft de zon ge-

maakt?" vroeg Anne. "Nou, dat weet 

je wel" antwoordde Oom Ben. "Wie 

heeft alles gemaakt?" "Dat is de Here God" zei Anne. "Juist! En weten 

jullie waarom Hij de zon gemaakt heeft?" "Dat weet ik!" zei Piet, "De 

zon maakt ons warm en helpt ook de planten te groeien. Dat hebben 

wij op school geleerd". "En de zon is heel ver weg" voegde Anne daar 

aan toe. "Weet jij hoever weg?" vroeg hun oom. "Vijf duizend kilome-

ters?" vroeg Anne. "Nee, veel meer!" zei Sam, "Ik geloof bijna hon-

derd duizend, is het niet, Oom Ben?" "Nee, je bent nog lang niet in de 

buurt — 150 miljoen kilometers!" Er viel een stilte. Toen zei Anne, 

diep nadenkend: "Dan moet die zon wel ontzettend heet zijn, anders 

zouden wij er nooit warm door worden". "Dat klopt" zei hun oom, "En 

het wonder is, dat God de aarde precies op de juiste afstand van de 

zon heeft geplaatst. Als wij iets dichter bij waren, zou alles verbran-

den en wij zouden doodgaan". "En als wij verder weg waren zouden wij 
sterven van de kou" vond Sam. "Zo is het! Dus kan de aarde nooit toe-

vallig precies daar gekomen zijn" zei Oom Ben. 
 

Op dat ogenblik riep moeder: "Eten!" 

"Tot straks, en eet smakelijk jongelui!" "Tot straks, Oom Ben!"        C.T. 

Wonderen van de natuur                 De zon 



Luchtregeling in holen 
 

Heb je je wel eens afgevraagd hoe het zou zijn om in een hol onder de 

grond te leven? Hoe kom je dan aan zuurstof? Hoe zorg je dat je het 

niet te koud of te warm krijgt? Misschien zou je meerdere ingangen 

kunnen maken, maar dan nog weet je niet zeker of het niet heel erg 

benauwd wordt. Zou jij het antwoord weten? Nee? Hoe knap is het 

dan dat er vele dieren onder de grond wonen en zo hun holen bouwen 

dat ze het niet benauwd, te koud of te warm krijgen! 
 

Het geheim is dat de lucht tegen de grond stil staat en de lucht vanaf 

de grond beweegt. Iets boven de grond beweegt de lucht langzaam. 

Hoe hoger je komt hoe sneller de lucht beweegt. Op ongeveer 60 cm 

boven de grond blaast de wind op zijn sterkst. Door deze luchtbewe-

gingen goed te gebruiken hebben  holbewoners altijd schone lucht en 

dus zuurstof in hun holen! 
 

Misschien heb je in de dierentuin wel eens prairiehondjes gezien. Ie-

dere familie heeft zijn eigen woonruimte onder de grond. Elk hol 

heeft een opening bovenop een soort heuveltje en een opening vlak bij 

de grond. Als de wind over het hol 

waait, is de luchtstroom het sterkst 

bij de bovenste ingang. De lucht 

wordt daardoor uit het hol gezogen. 

De stilstaande lucht bij de onderste 

ingang wordt daardoor omhoog gezo-

gen en zo komt er steeds schone 

lucht in het hol. Zo werkt het ook in 

een konijnenhol. 
 

Hoe weten al die dieren dat eigenlijk? Ruim honderd jaar geleden heb-

ben mensen ontdekt dat dieren een instinkt hebben. Dat betekent dat 
ze precies weten wat ze moeten doen zonder dat iemand hen dat moet 

leren. God heeft dat aan de dieren gegeven toen Hij ze gemaakt 

heeft. Wel heel bijzonder vind je ook niet?      J.M. 

Wist je dat? 
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Wanneer je meer wilt weten over de zon, de maan en de planeten. Kijk dan eens op 

www.urania.be. Links op de pagina kun je aanklikken wat je wilt 

zien. Bijvoorbeeld: zonnestelsel en daarna zon. Je ziet dan 

prachtige plaatjes en veel informatie. 

Als je bij google grotten intikt, zie je op de eerste pagina 

grotteologie staan. Als je daarop klikt vind je een mooie en 

leerzame site met foto’s en informatie over grotten (hij is nog niet helemaal klaar). 

Woordzoeker bij het scheppingsverhaal 

Zoek de woorden hier onder op en streep ze in de woordzoeker door. Met de 

letters die over blijven kun je nog twee woorden maken. Stuur die naar onze 

website, of in een E-mail, of op een kaart naar ons op (het adres staat op het 

kaft). Bij het volgende blad zit dan een verrassing voor je! 
 

  AARDE       DONKER  MAAN  VOGELS                  ZON 

  ADAM       HEMEL  RUSTDAG  WATER      

  BOMEN            LEVEN   STERREN  ZEE  

  DIEREN       LICHT  VISSEN  ZEVEN DAGEN         

Internet 


