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dag

2

dag

thema

thema

de schepping

zonde en verdriet

symbool

symbool

wereldbol

appel met slang

persoon

persoon

God, Die de wereld maakte

Adam en Eva, die verleid werden en in
zonde vielen

lezen
Genesis 1: 1 – 2: 3

lezen
Genesis 3: 1 – 24

dagtekst
In het begin schiep God de hemel en de
aarde. (Genesis 1: 1)
hebt gemaakt.

dag

3

dagtekst
Wij dwaalden allen als schapen, wij
keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid
van ons allen op Hem doen neerkomen.
(Jesaja 53: 6)
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4

thema

thema

belofte

trouw

symbool

symbool

ark en regenboog

sterren

persoon

persoon

Noach, die door God werd gered en de
belofte van de regenboog kreeg

Abraham, die de belofte kreeg van een
groot nageslacht

lezen

lezen

Genesis 9: 8 – 17

Genesis 15: 1 – 7

dagtekst

dagtekst

Want het loon van de zonde is de dood,
maar de genadegave van God is eeuwig
leven, door Jezus Christus, onze Heere.
(Romeinen 6: 23)

Ik zal u tot een groot volk maken, u
zegenen en uw naam groot maken; en u
zult tot een zegen zijn.
(Genesis 12: 2)
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6

thema

thema

bescherming

God is altijd bij ons

symbool

symbool

ram

ladder

persoon

persoon

Izak, die niet hoefde te sterven omdat
God een ram gaf

Jakob, die God zag in een droom

lezen

lezen

Genesis 28: 10 – 22

Genesis 22: 1 – 14

dagtekst

dagtekst
Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien
van het lam voor het brandoffer, mijn
zoon. Zo gingen zij beiden samen.
(Genesis 22: 8)

dag

En zie, Ik ben met u, Ik zal u
beschermen overal waar u heen zult
gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít
land, want Ik zal u niet verlaten,
totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u
gesproken heb! (Genesis 28: 15)

7

thema
God voorziet

symbool
kleurrijke jas

persoon
Jozef, die via vele wegen ervaarde dat
God steeds voorzag

lezen
Genesis 37: 1 – 36

dagtekst
En wij weten dat voor hen die God
liefhebben, alle dingen meewerken ten
goede, voor hen namelijk die
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen
zijn. (Romeinen 8: 28)
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