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Informatieblad 2E.1 En zo is het goed 

 
Intro 
Lang geleden was het overal leeg en 
donker. God was er alleen. Maar die vond 
dat zo niet prettig. ’t Was een dooie 
boel. Daarom wilde God er iets levendigs 
van maken. 
 
Plaat 1 
‘Het zou wat zijn als er licht was’, zei 
God. En het werd licht. ‘En dat het na en 
tijdje weer donker werd. Dan kan het 
daarna wéér licht worden. Als het licht 
is noem ik het dag en als het donker is 
noem het nacht.’  
 
Plaat 2 
En God keek ernaar en zei: ‘Het is mooi, 
maar ik zou het graag nóg mooier zien.’ 
En er kwam een zon die overdag kon 
schijnen en er kwam een maan voor de 
nacht. Met sterren erbij. Nu zou het 
nooit meer zo donker zijn als vóór de 
tijd. God zag hoe de zon straalde en ’s 
avonds onder ging. Dan maakte ze plaats 
voor de maan en de sterren. Die 
versierden de nacht alsof het feest was. 
Toen ie zag dat het zo werkte merkte 
God dat het goed was. En dat was de 
eerste dag. 
 
Plaat 3 
De volgende dag ging God verder aan het 
werk. De omgeving bestond alleen nog 
maar uit water. Waar je ook keek: overal 
water. ‘Het zou wat zijn als er aarde 
was.’ Toen begon het water te wijken en 
kwamen er stukken land tevoorschijn. 
Nu waren er ook droge gebieden. Naast 
het water was er nu land en kwamen er 
heuvels en bergen. En God vond dat het 
mooi was. Dat was de tweede dag. 
 

Plaat 4 
Op de derde dag bekeek God wat er 
ontstaan was. ‘Het is nog een beetje 
kaal. Ik zou zo graag planten en bomen 
zien.’ En op veel kale vlakten begon gras 
te groeien en er kwamen talloze planten, 
bomen en struiken uit de grond. En er 
kwamen bloemen en vruchten aan. De 
wereld zag er schitterend uit. Er 
groeiden zelfs planten in het water. ‘Zo 
is het goed,’ zei God. En dat was de 
derde dag. 
 
Plaat 5 
De vierde dag keek God naar het water. 
‘Het zou wat zijn als de zee nóg meer 
ging leven. En er kwamen vissen: kleine 
en grote, dunne en dikke. In allerlei 
maten, maatjes en kleuren. De zee was 
nu vol leven. De lucht was nog leeg. ‘Het 
zou wat zijn als er vogels gingen vliegen.’ 
En er kwamen vogels. Ze bouwden 
nesten, legden eieren en uit die eieren 
kwamen jonge vogels. Zo kwamen er 
steeds opnieuw jonge vogels bij. En ook 
de vissen kregen jongen. En God genoot 
ervan. Dat was de vierde dag. 
 
Plaat 6 
De vijfde dag zei God: ‘Gisteren kwamen 
de vissen in het water en de vogels in de 
lucht. Het zou wat zijn als er ook dieren 
op het land konden leven.’ Toen kwamen 
er kikkers, konijnen, egels, olifanten, 
tijgers, beren, buffels, zwijnen, apen en 
noem maar op. En God was er heel blij 
mee en zag dat het goed was. En dat was 
dag vijf. 
 
De zesde dag brak aan. ‘Toch is de 
wereld nog niet af,’ zei God. ‘De aarde is
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 nu zo mooi, daar zou ik samen met 
anderen van willen genieten. Als er nu 
eens mensen kwamen waarin ik me zou 
herkennen en waarmee ik dit kon delen. 
Dat zou wat zijn.’  
En toen kwam de mens. Adam. En er 
kwam nog een mens: Eva. Man en vrouw. 
‘Mensen, zorg goed voor deze wereld,’ 
zei God. En leer de mensen die na jullie 
komen te genieten van al het mooie dat 
hen omgeeft, zodat ook zij zorg zullen 
dragen voor een goede wereld.’ En God 
had er vertrouwen in en voelde zich niet  

 
meer alleen. Zo was het goed. Dat was 
dag zes. 
 
Plaat 7 
En God zag dat de schepping zo alle 
kansen kreeg. Zij was mooi geworden. Er 
ligt nu iets waaraan verder gewerkt kan 
worden. Toen zei God: ‘Er zijn zes dagen 
waarop gewerkt kan worden. De zevende 
dag is er om te rusten. Op de zevende 
dag denken we aan wat het leven ons te 
bieden heeft en wat wij er aan geven 
kunnen. Dan is het goed. 
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