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Wat leuk dat je deze bijbel in handen hebt! Wat is er zo bijzonder aan? 
Deze bijbel is ervoor gemaakt om in te kleuren, schilderen en plakken. 
Je kunt teksten die je aanspreken extra aandacht geven door ze uit te 
tekenen of mooi op te schrijven in de kantlijn. Dat heet met een Engelse 
term ‘bible journaling’. Zo ontdek je op een creatieve manier wat God in 
de Bijbel aan ons vertelt.

Hoe kun je deze bijbel gebruiken?
Begin door het verhaal te lezen. Wat valt je er in op en wat vind je 
belangrijk?

Kleur de tekeningen en de handletteringen in die al bij de tekst gemaakt 
zijn. Ook kun je de tekeningen die nog niet af zijn verder afmaken en 
inkleuren.

Teken in de lege kantlijnen of pagina’s wat je opvalt of speciaal vindt. 
Of schrijf een tekst over met mooie letters. 



Maak leuke patronen in je tekeningen, of vul de bladzijden met 
verschillende kleuren. Het is niet erg als je over de tekst heen kleurt; 
het is jouw bijbel en die mag je vullen zoals jij wilt. 

Het belangrijkste is: doe wat jij het mooiste vindt en maak je bijbel uniek!

Wat kun je gebruiken?
Bij het bible journalen kun je heel veel verschillende materialen gebruiken. 
Eigenlijk is alles dat je in huis hebt geschikt: stiften, kleurpotloden, verf, 
wasco en pennen. Maar stickers, tape en glitters zijn ook leuk om in je 
bijbel te plakken! Of plak er plaatjes uit tijdschriften in. Alles wat jou 
aanspreekt, kan er in. 
Als je meer ideeën of voorbeelden wilt zien, kun je kijken op
www.marjoleinscreations.nl en op www.linettetrapman.nl. 

Heel veel lees- en bible journalingplezier!

Marjolein Stoové, handlettering
Linette Trapman, illustrator
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HOOFDSTUK 1

Genesis 1

Heel, heel lang geleden was er geen aarde en geen hemel.
Er was alleen water, een oervloed van water. 
Verder was alles leeg en woest en doods en donker. 
God was er wel. Zijn geest zweefde over dat duistere, sombere water. 

God wilde iets maken, iets moois, iets nieuws, iets ongekends. 
Eerst maar eens orde in de chaos scheppen, dacht hij. Licht in de duisternis. 
‘Licht!’ riep God. ‘Er moet licht komen!’ Zijn stem donderde door het donker.
Hij had het nog niet geroepen of er kwam licht! Het donker kromp ineen en 
sloop weg.
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Het licht groeide en groeide, steeds groter en wijder, tot in de verste verte. 
Dat gaat goed, dacht God. Nu verder. 
Hij tikte het licht aan en zei: ‘Jou noem ik dag.’
Hij trok het donker uit zijn hoekje en zei: ‘Jou noem ik nacht. Vanaf nu wisselen 
jullie, dag en nacht, elkaar af.’
En zo gebeurde het, die allereerste dag. 
De avond viel, de nacht kwam en het werd morgen.

‘Midden in al dat water wil ik een droog gedeelte,’ sprak God, ‘met een gewelf 
erboven dat het water tegenhoudt.’
Er ging een kracht van die woorden uit als van vele orkanen. 
Het water voelde die kracht en splitste zich met veel geraas in watermassa’s 
beneden en boven. 
Ertussenin vormde zich een halfrond gewelf van lucht. 
‘Jou, gewelf, noem ik hemel!’ riep God. Zijn stem droeg naar de uiteinden 
van de hemel.
Zo gebeurde het op de tweede dag. 
De avond viel, de nacht kwam en het werd morgen.

Die ochtend ging God door met zijn scheppingswerk. 
Hij wist precies hoe hij het wilde. ‘Het water beneden moet naar één plek 
stromen,’ zei hij terwijl hij zijn woorden vulde met goddelijke kracht, ‘zodat er 
droog land verschijnt.’ 
Meteen begon het water te stromen. Er vormden zich beken en rivieren waarin 
het zich verzamelde en vol ongeduld naar beneden stroomde. Er verschenen 
bergtoppen van steen en daarna steeds meer droog land. 
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Op sommige plekken viel het water met donderend geweld omlaag. 
Geboeid keek God ernaar. Zó had hij het zich voorgesteld en zó gebeurde het! 
‘Het droge land noem ik aarde,’ zei God, ‘en de plaats waar het water terechtkomt, 
noem ik zee.’
Het begint er goed uit te zien, dacht hij. En ik heb nog zoveel meer ideeën!
Zo ging het op de derde dag. 
De avond viel, de nacht kwam en het werd morgen. 

‘Ik wil lichten aan de hemel’, zei God. ‘Eén groot licht voor overdag en kleinere 
lichtjes voor ‘s nachts. Niet alleen om de aarde te verlichten, maar ook om dag en 
nacht uit elkaar te houden. En om de seizoenen en de jaren aan te geven.’ 
Prompt kwamen er lichten en lichtjes tevoorschijn. De twee grootste prikte God 
eerst aan het hemelgewelf. ‘Jij wordt de koning van de dag’, zei hij tegen de zon. 
‘En jij wordt de koning van de nacht’, zei hij tegen de maan, waarna hij de nacht 
met ontelbaar veel sterren versierde.
God bekeek zijn kunstwerk. Het wordt steeds mooier, dacht hij, maar het mooiste 
moet nog komen! 
Dat alles gebeurde op de vierde dag. 
De avond viel, de nacht kwam en het werd morgen.

‘Levende wezens’, zei God op de vijfde dag. ‘Dat is het! Wezens die bewegen en 
spelen en eten en groeien! Het water moet er vol van zijn. En ik wil ook wezens in 
de lucht. Ik ga vleugels voor ze maken om te vliegen langs de hemel!’ 
Met oneindige verbeeldingskracht begon God ze te boetseren: walvissen en 
zalmen, inktvissen en zeehonden, garnalen en plankton en schelpdieren met 
kunstig gedraaide schelpen om zich heen. 
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Verrast keek God naar al die nieuwe vormen, kleuren en bewegingen. 
De dieren zwommen weg en God gaf ze zijn zegen mee. ‘Het ga jullie goed’, riep 
hij. ‘Wees vruchtbaar, zorg dat je kleintjes krijgt, zoveel dat het water van de zee 
ervan spettert!’
Ook vogels maakte God: arenden en winterkoninkjes, ganzen en merels, zwanen 
en kolibries. En nog veel meer. Hij zong ze tot leven waarna ze fluitend, tsjilpend 
en jubelend het blauw tegemoet vlogen. 
God werd er blij van en zegende ook hen. ‘Ga maar!’ riep hij. ‘Vlieg zo ver je kunt, 
leg eieren, krijg jongen en verspreid je over de aarde!’
God stopte met werken. Morgen is er weer een dag, dacht hij.
De avond viel, de nacht kwam en het werd morgen.

‘Ook op het land wil ik levende wezens’, zei God. ‘Koeien en kamelen, slakken en 
slangen, mollen en mieren. En wilde dieren als leeuwen en beren.’ 
Hij begon landdieren tevoorschijn te roepen. Het ene dier na het andere kwam tot 
leven en rende weg, wandelde weg, scharrelde, kroop weg. 
Opnieuw genoot God van alles wat hij maakte. Het gaat goed, dacht hij. Het 
begint echt ergens op te lijken. Op een prachtig kunstwerk. Toch mist er nog 
iets: wezens die op mij lijken! Wezens met een ziel, met geestkracht, met 
scheppingskracht en taal. Mannelijke en vrouwelijke wezens. Mensen. Mensen 
die mijn schepping, mijn kunstwerk kunnen beheren en zelf ook mooie dingen 
kunnen maken. 
En God maakte twee mensen, een man en een vrouw. Hij blies hun levensadem in, 
zegende hen en zei: ‘Wees vruchtbaar, krijg kinderen en kleinkinderen en verspreid 
je over de aarde. De aarde is voor jullie. Je mag regeren over de vissen, de vogels en 
over de dieren op het land. Regeren op een manier die hun recht doet.’
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God gaf de mensen alle planten en vruchtbomen op aarde. ‘Dat is voor jullie om 
van te eten’, zei hij. En ook aan alle dieren op het land, in de zee en in de lucht 
gaf hij groene planten tot voedsel. 
Tevreden keek God naar alles wat hij had gemaakt. Hij vond dat het heel goed was 
geworden. 
De avond viel, de nacht kwam en het werd morgen.

Op de zevende dag rustte God uit van zijn werk. 
Hij zegende die zevende dag en hij maakte er een speciale dag van: een rustdag. 

Zo schiep God in zes dagen de hemel en de aarde met al hun levendige rijkdom en 
schoonheid. 

LvD


