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GENESIS

GOED OM TE WETEN:
Het Griekse woord genesis betekent: ontstaan. Het 

bijbelboek Genesis gaat over het allereerste begin van de 
wereld en wat daarna gebeurt. Het eindigt bij de 

aankomst van de Israëlieten in het land Egypte, met het 
verhaal over Jozef. De onderwerpen in dit bijbelboek zijn 
onder andere: de schepping, goede en minder goede keuzes 
van mensen, en Gods beloften en afspraken met mensen 
zoals Noach en Abraham. God begint zijn plan voor de 
mensen met één man en één vrouw. Het verhaal begint 
met een volmaakte wereld, maar al snel loopt alles mis: 
steeds weer maken mensen verkeerde keuzes. Maar steeds 
weer bedenkt God dan een plan om voor een nieuw begin 
en nieuwe kansen te zorgen. In het eerste hoofdstuk lees 
je een soort gedicht over de schepping van de wereld. In 
de hoofdstukken die volgen, leer je God steeds beter 

kennen. Hij is anders dan de goden van de andere volken. 
Hij wil een persoonlijke band met de mensen, en hij is goed 
en vol liefde. Hij wil met de mensen samenwerken om de 
wereld weer goed te maken, net zo goed als in het begin.

WAAROM MOET JE HET BOEK 
GENESIS LEZEN?

Er gebeurt heel veel in dit boek. In Genesis vind je de 
verhalen over de schepping, Adam en Eva, de toren in 

Babel, Noach en zijn grote boot, Abraham, Jakob die met 
God vecht, en Jozef en zijn prachtige jas. Als je wilt 

weten hoe het verhaal van de Bijbel begint, moet je dit 
boek lezen. Dan leer je meer over God, die alles gemaakt 
heeft, door wie alles een doel krijgt, die grote dingen 
belooft en er ook voor zorgt dat die beloften uitkomen.

HIERONDER STAAN EEN AANTAL 

UIT HET BOEK GENESIS. SCHRIJF NAAST HUN 
NAAM IN HET KORT DE BELANGRIJKSTE DINGEN 

OP DIE ZIJ IN HUN LEVEN MEEGEMAAKT 
HEBBEN. 
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GESCHREVEN: WAARSCHIJNLIJK TUSSEN 800 EN 500 VOOR 
CHRISTUS (MET VERHALEN DIE VEEL OUDER ZIJN)


