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God schept het licht

Genesis 1:1-5 | God schept het licht

Schenk 200 ml water
in het glas.

1
Los de inkt in het water

op door stevig met de stift
in het glas te kloppen.

2
Giet het water met de opgeloste

inkt voorzichtig in het flesje.

Het donkere water staat voor
de aarde die eerst donker was.

Uitleg:
Olie en water mengen niet.

De deeltjes van de olie stoten
de deeltjes van het water af.
Water is zwaarder dan olie

en zakt naar beneden.

3
Giet nu de 250 ml slaolie

in het flesje.

God wilde dat
er licht kwam.

4
Draai de dop er stevig op. Houd het
flesje op de kop, schud het flesje

en zet het flesje weer neer.

4

Wat heb je nodig?
* Een leeg flesje van 500 ml met dop * een zwarte wateroplosbare viltstift

* een glas * 250 ml water * 250 ml slaolie

Wat
gebeurt

er?

LICHT EN DONKER 

SCHEIDEN

In het begin maakt God 

de hemel en de aarde. 

Hij scheidt het donker 

van het licht. In dit 

proefje zie je hoe je het 

donker kunt scheiden 

van het licht. 

HET SCHEPPINGSVERHAAL

De Bijbel begint bij het begin, bij het ontstaan van de wereld. In Genesis 

1:1-2:4 lees je over de schepping van de hemel, de aarde, de planten en 

dieren, en de mensen. Het verhaal is heel mooi opgebouwd; elke dag 

maakt God iets nieuws en elke dag ziet God hoe mooi het is. God is blij 

met alles wat Hij maakt. De zevende dag, de laatste dag, is God klaar en 

rust Hij uit.

Maar God blijft wel zorgen voor zijn schepping en voor de mensen – Hij 

vergeet ons niet. Dat staat in Psalm 8, een lied over de schepping. En ook 

Johannes gebruikt het verhaal over de schepping, want hij begint zijn 

boek met precies dezelfde woorden als Genesis 1: ‘In het begin…’.

LICHT NODIG?

Kun jij je iets voorstellen bij een aarde 

waar het altijd pikdonker is? Er is overal 

water en er waait een gure, harde 

wind. Niemand kan leven op zo’n 

plek. In het begin zag de aarde er zo 

uit. Maar God wilde iets moois maken 

van die donkere, lege aarde. Daarom 

maakt God als eerste het licht. Nu kun 

je letterlijk zien, en kan de aarde een 

goede en fijne plek worden. God ziet 

hoe mooi het licht is. Nu is er leven 

mogelijk, want zonder licht kun je niet 

leven en kan er niets groeien. Met de 

schepping van het licht is er een dag en 

is het alleen nog maar ’s nachts donker.

De aarde was leeg en 
verlaten. Overal was 
water, en alles was 

donker. Toen zei God: 
‘Er moet licht komen.’ 

En er kwam licht.

Genesis 1:2-3


