SCHEPPING
God de Heere is de Schepper
en Hij zorgt voor al wat leeft.
Loof de Heere, dank de Schepper,
Die ons zoveel zegen geeft!
Je kunt de scheppingsgeschiedenis
lezen in Genesis 1:1
tot en met Genesis 2:3.

Dag 7

dagboekje
Van

De aarde is af.
Alles is goed en mooi.
De Heere rust uit van Zijn werk.

......................
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Dag 1

Dag 6

De Heere God schiep het licht.
Het licht noemde Hij dag, het donker
noemde Hij nacht.

De Heere God maakte de dieren en
schiep de mensen naar Zijn beeld.
De Heere zegende hen en gaf hen
alle planten en bomen met vruchten
en zaden eraan om van te eten.
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God schiep de vissen en de vogels.
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De Heere God maakte de zee en het
droge land. Op het land liet hij allerlei
bomen en planten groeien.

God versierde de lucht met de zon,
de maan en de sterren.
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