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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

10. Was er nog iets bijzonders in de kerkdienst? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

We hebben weer mogen zien dat de Here Jezus in onze plaats  
is gestorven! 

 
 

 

Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:Schrijf bij elke letter woorden op die je in de preek hoort:    
 

AAAA                    

BBBB                    

CCCC                    

DDDD                    

EEEE                    

FFFF                    

GGGG                    

HHHH                    

IIII                    

JJJJ                    

KKKK                    

LLLL                    

MMMM                    

NNNN                    

OOOO                    

PPPP                    

QQQQ    deze letter hoeft niet!☺ ☺ ☺ ☺ 

RRRR                    

SSSS                    

TTTT                    

UUUU                    

VVVV                    

WWWW                    

XXXX                    

IJIJIJIJ                    

ZZZZ                    

 
 

 

Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!Tot de volgende keer in de kerk!    
 

Een hele fijne zondagavond!!Een hele fijne zondagavond!!Een hele fijne zondagavond!!Een hele fijne zondagavond!!    
En morgen weer naar school…. Heb je een leuke vEn morgen weer naar school…. Heb je een leuke vEn morgen weer naar school…. Heb je een leuke vEn morgen weer naar school…. Heb je een leuke vakantie gehad?!akantie gehad?!akantie gehad?!akantie gehad?! 
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Preeksamenvatting 27 oktober 2013 ds. G. TreurnietPreeksamenvatting 27 oktober 2013 ds. G. TreurnietPreeksamenvatting 27 oktober 2013 ds. G. TreurnietPreeksamenvatting 27 oktober 2013 ds. G. Treurniet    

    

Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
 
Vanmiddag krijgen jullie alweer een werkblad! 
 

Het gaat  over de schepping van de mensde schepping van de mensde schepping van de mensde schepping van de mens. Adam en Eva.  
 
God had de dagen ervoor al het licht, de zeeën, de aarde, de hemel, de zon, maan en 

sterren, de planten en bomen, de vogels, de vissen en de dieren op het land geschapen. Als 
laatste schiep Hij de mensen, op de 6e dag.  

 
 
 

TTTTHHHHEEEEMMMMAAAA::::        

    

God schept de mensGod schept de mensGod schept de mensGod schept de mens    

1.1.1.1.    als zijn evenbeeldals zijn evenbeeldals zijn evenbeeldals zijn evenbeeld    

2.2.2.2.    als man en vrouwals man en vrouwals man en vrouwals man en vrouw    
 
    
    

    
    

    

    
    

1. God schept de mens als zijn evenbeel1. God schept de mens als zijn evenbeel1. God schept de mens als zijn evenbeel1. God schept de mens als zijn evenbeeld.d.d.d.    
    
Sommige mensen zeggen dat er niet zoveel verschil is tussen mensen  en dieren.  

Maar dat is niet waar: mensen zijn anders dan dierenmensen zijn anders dan dierenmensen zijn anders dan dierenmensen zijn anders dan dieren!  
Weet je waarom?: 
 

De mens is naar Gods beeld geschapen. De dieren en planten niet. Dat betekent 
níét dat wij er hetzelfde uitzien als God.  

Het betekent wel dat wij hier op aarde de taak hebben om namens God hier  voor namens God hier  voor namens God hier  voor namens God hier  voor 

de aarde te zorgende aarde te zorgende aarde te zorgende aarde te zorgen. Dat kunnen we alleen goed doen als we naar God luisteren en 
bidden of Hij ons daarbij wil helpen.  
 
En nog een verschil tussen het scheppen van de dieren en van de mensen: toen God de 

mens ging scheppen ging Hij er met zichzelf over overleggenmet zichzelf over overleggenmet zichzelf over overleggenmet zichzelf over overleggen. Hij ging er met zichzelf 
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over praten hoe Hij de mens zou scheppen. Dat deed Hij bij het scheppen van de dieren 
niet.  

Maar…………… hoe kan God nu met zichzelf overleggen???? Je hebt toch maar één 
God??! 
Ja. Maar die bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 

En daarom kon God echt met zichzelf overleggen!  
 

Hij zei: Laten Wij mensen maken naar ons beeld. Hij zei: Laten Wij mensen maken naar ons beeld. Hij zei: Laten Wij mensen maken naar ons beeld. Hij zei: Laten Wij mensen maken naar ons beeld.     

Dat is: mensen die op ODat is: mensen die op ODat is: mensen die op ODat is: mensen die op Ons lijken, die voor de aarde kunnen zorgen. ns lijken, die voor de aarde kunnen zorgen. ns lijken, die voor de aarde kunnen zorgen. ns lijken, die voor de aarde kunnen zorgen. 

Zo mooi had God de mens geschapen!Zo mooi had God de mens geschapen!Zo mooi had God de mens geschapen!Zo mooi had God de mens geschapen!    
 

Maar er is wel wat gebeurd…: 
 
Weet je nog, dat Adam en Eva toen ze in het Paradijs waren, van de vrucht 

gegeten hadden waar ze niet van eten mochten? En God had nog wel gezegd 
zo dat ze dát niet mochten doen…… Toen is de mens zondig geworden. Mensen konden 

helemaal niet meer Gods beeld zijn….. 

 

Gelukkig is de Here JezusHere JezusHere JezusHere Jezus gekomen om het weer goed te maken tussen 

God en ons. Hij wil ons vernieuwen, weer maken zoals toen God de mens 

geschapen heeft: naar zijn beeld. 
 

Jij bent door God geschapen. Zonder jou zou de schepping niet compleet zijn. 

Geweldig! Je bent niet alleen wie je bent om iets wat je goed kunt. Bijvoorbeeld als 
je goed kunt voetballen of goed kunt tekenen. Je bent veel meer dan 

een goede voetballer of tekenaar: ook zónder dat voetballen en 
tekenen ben je nog steeds een waardevol kind van God. Dat geldt voor 
alle mensen! We moeten ook zo naar andere mensen kijken, we moeten niet 
naar maar één ding van mensen kijken! Ook als iemand maar heel weinig kan 

dan nog is hij een prachtig schepsel van God, en kan hij in het kleine dat hij wel 
kan toch iets van God laten zien. 

 

2. God schept de mens als man en vrouw.2. God schept de mens als man en vrouw.2. God schept de mens als man en vrouw.2. God schept de mens als man en vrouw.    
 
God maakte Adam en Eva: een man en een vrouw. 
Ze zijn niet hetzelfde. Ze zijn verschillend en hebben elkaar nodig. Op 

heel veel verschillende manieren.  

 
De dominee noemt een voorbeeld over het ziekenhuis. Vroeger lagen 

de vrouwen op een andere ziekenhuiszaal 
dan de mannen. De vrouwen waren veel 
aan het klagen. De mannen juist niet, die 
deden allemaal stoer. Maar nu liggen de 
mannen en vrouwen door elkaar op de 
ziekenhuiszalen en is het veel fijner op de zalen.  
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Samen konden man en vrouw kinderen krijgen en de aarde vullen met mensen. Dat hoorde 

ook bij hun opdracht. Wat zijn er nu veel mensen op aarde hè?!  
 
We zijn allemaal anders. We zijn geschapen om anderen te helpen, we zijn niet voor onszelf 

op aarde. We moeten hier Beeld van God zijn! 
 

Vragen: Vragen: Vragen: Vragen:     
1. Op welke dag heeft God de mensen geschapen? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
2. Wat heeft God de dagen ervoor allemaal geschapen? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. Noem 2 dingen bij de schepping waaruit je ziet dat de mensen anders zijn dan de 

dieren en planten. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

4. Hoe kan God nou met zichzelf overleggen? Waarom zegt Hij: ‘Laat ONS mensen 
maken naar ONS beeld’? Leg dat eens uit. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

5. Het bleef niet zo mooi…. Eva en Adam aten van de vrucht 
waar ze niet van mochten eten… Dat noem je de zondeval. 
Ze gingen tegen God in. Kon de mens toen nog naar Gods 

beeld leven? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

6. Wie heeft ervoor gezorgd dat we wel weer Gods beeld 
kunnen zijn? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 
7. Noem eens een paar dingen van jezelf die je goed kunt: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

8. Als je die dingen nou niet meer goed kunt, ben je dan niks meer waard? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9. Waarom schiep God een man en een vrouw? Waarom niet gewoon 2 dezelfde 

mensen? 


