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Je lichaam is een tempel van God 



  

Lezen uit de bijbel      Gen 1: 26 – 31 

 
  
God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo 
gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem 
rondkruipt. En God zag dat het goed was.  
 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over 
de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop 
rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 
vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de 
aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle 
dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle 
vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de 
hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo 
gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het 
werd morgen. De zesde dag.  

  

Verklaring: 
Evenbeeld: we lijken dus sprekend op God 
heerschappij voeren = de baas zijn over  
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen: Ook vrouwen zijn naar Gods beeld gemaakt. God is dus niet een 
man. Hij heeft ook vrouwelijke dingen, zoals gevoelig, barend, troostend, koesterend, voedend. God is één, man 
en vrouw tegelijk.   
dat zal jullie voedsel zijn. In het begin at men dus geen vlees. Dat kwam pas na de zondvloed.  
We zijn op de laatste dag van de scheppingsweek gemaakt. Dat wil zeggen dat wij de kroon op de schepping zijn. 
En weet je wat nog hoger is? Een baby, want darvoor moest niet alleen de schepping klaar zijn, maar vader en 
moeder moesten ook nog eens veel van elkaar houden.  

 
 
 
 

  
  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Kringgesprek     
  

  
Leg als je het hebt wat platen van mensen en apen neer. 
Vind je jezelf waardevol? Heb je soms een hekel aan jezelf? Kun je jezelf verbeteren? 
Denk je dat je van een aap afstamt? Wat hebben wij net eender als apen? Waarin 
verschillen we? Denk je dat de mens steeds beter wordt? Zullen we over een heleboel 
jaren een supermooie maatschappij vormen?  
  

  
  
  

  

 
 



VERHAAL  

 

1 – De eerste mens 

  

 

'Juf, ik heb vannacht een broertje gekregen.' roept Gerlande zodra ze de klas binnenkomt, omringd 
door een troep vriendinnen. 

Opgewonden vertelt ze hoe lief hij wel is. Juf feliciteert haar en zegt: 'Dat komt goed uit. Ik wilde juist 
vertellen over... Nee, gaan jullie maar eerst in de kring zitten.' 

Terwijl de kinderen luidruchtig hun stoeltjes versjouwen, haalt ze uit haar tas een rond houten popje, 
prachtig beschilderd. Een soort Russisch vrouwtje. De kinderen worden gelijk stil. Heel voorzichtig 
doet juf het popje open. O, kijk eens, er zit nog zo'n vrouwtje in en daarin nog één, steeds een beetje 
kleiner. Wel acht. Het kleinste is zo groot als een nagel. 

'Dat is een pasgeboren baby'tje,' zegt Dottie, die veel fantasie heeft. 'En dat is de moeder en de oma 
en de overgrootmoeder en de...' 

'Houd maar op,' zegt juf lachend. ''t Is een lange rij. Bij ons mensen is die rij nog langer. Maar ergens 
heel ver terug is er toch een eerste moeder geweest. Waar kwam die vandaan?' 

Sjoerd steekt zijn vinger op. Hij weet het. Uit een aap. 

De klas begint te grinniken, maar Sjoerd gaat verontwaardigd verder: 'Ja, ik heb het zelf in het 
museum gezien. Eerst liepen ze op vier poten en dan gingen ze rechtop lopen en na duizenden jaren 
werd het een mens, die op een aap leek en dan weer na duizenden jaren mooier en mooier tot we zijn 
zoals we nu zijn.' 

'Juf, juf,' dramt Joan, 'Alles begon met een visje, dat op het land kroop.' 

'Ken niet.' constateert Appie nuchter, 'Dan gaat 'ie dood.' 

Appie vist vaak, dat kun je wel merken. Juf zet nu alles eens op een rijtje. 

'Kinderen, Sjoerd heeft het over een aap en Joan over een vis. Wat is er waar? Er wordt veel over 
geschreven. En niemand is er bij geweest toen alles werd gemaakt.' 

'Alleen God,' roept Appie weer. 

'Kon Hij het dan niet tegen ons zeggen?' bedenkt Joan. 

'Ja, dat heeft Hij ook gedaan,' stelt juf vast. 'Het staat in de Bijbel. Wil je het horen? Luister dan.' 

Helemaal in het begin had God, die enkel liefde is, het plan mensen te maken die op Hem zouden 
lijken, waar Hij mee zou kunnen spreken en van zou kunnen houden. Dus ging Hij alles klaarmaken. 
Hij maakte de hemel en de aarde. Maar die aarde was woest en leeg. Een dikke duisternis hing over 
het water. God liet Zijn gedachten erover gaan. In duisternis zou de mens niet kunnen leven. Dus gaf 
Hij het bevel: 'Er zij licht!' en er was licht. Het licht was goed. God noemde het licht dag en de 
duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste 
dag was voorbij. 

Nog hing er een soort mist boven de aarde. Alles was grauwgrijs en nat. Daar moest verandering in 
komen. Dus maakt God scheiding tussen wateren op en boven de aarde. Oceanen, zeeën, beekjes 
en meren ontstonden. De lucht boven ons noemde God hemel. En God zag dat het goed was. Toen 
was het avond geweest en morgen, de tweede dag.  

'Het droge moet te voorschijn komen!' riep God.' En daarop wil ik grasjes, planten en bomen hebben, 
die vrucht dragen!'  

Prachtig werd het nu, zo vol kleur. God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en 
morgen, de derde dag.  

'Aan de hemel wil ik lichten: zon, maan, sterren. Zij moeten scheiding maken tussen dag en nacht. Ze 
moeten de seizoenen aangeven, de maanden en de jaren en bovendien licht geven op de aarde.'  

Zoals God het uitsprak gebeurde het ook. Het was avond geweest en morgen, de vierde dag. 

'In het water wil Ik vissen hebben en in de lucht vogels!' zei God. Je had het moeten zien! Allerlei 
vogels en vissen kwamen er, grote en heel kleine. Een gespetter en een gefluit. God zegende ze en 



zei: 'Het is goed zo, krijg maar jonkies en maak de aarde vol.' 

Weer was het avond geweest en morgen: de vijfde dag. 

Op de zesde dag schiep God allerlei levende dieren. Egels, hagedisjes, paarden en leeuwen. 
Ongelooflijk veel soorten. God had er duidelijk plezier in om een giraffe met een lange nek te maken 
en een eenhoorn met maar één hoorn op z'n neus. Wat een dierengeluiden waren er nu en wat een 
gespring en beweeg. Je keek je ogen uit. Eindelijk was alles klaar. Nu kon de mens komen. Wat zou 
hij genieten van die lekkere vruchten, die geuren, die kleuren en dat vogelgefluit.  

God maakte de mens met zijn eigen handen, van moleculen die op aarde waren, een beetje van dit en 
een beetje van dat. Met één vinger streelde Hij zacht over de wangen. Hij vormde de mond, de 
vingers met de nagels, de ronding van de benen en de sierlijke voeten... 

En dan vertel ik je nog niet eens hoe ongelooflijk knap God de hersens maakte en de darmen en het 
hart. 

Volmaakt was de mens. Alleen, hij leefde nog niet. Hoe zou God dat doen? Zou Hij weer spreken? 
Nee, Hij blies Zijn eigen adem in zijn neus en zette hem zachtjes overeind. 

'Adam,' zei God trots. Hij bekeek zijn kind een hele tijd en fluisterde maar steeds: 'Goed, heel goed.' 

Wie leerde Adam praten? Hoe leerde Adam wat hij kon eten? Wie heeft hem die mooie schepping 
getoond? God natuurlijk. Adam mocht over alles de baas zijn. Hij voelde zich zo rijk als een koning en 
dat was hij ook. 

Veel te snel ging die dag voorbij, de zesde. 

Nu had God nog één dag over, de zevende. Die dag zette Hij toen echt apart. Het werd een dag om 
met de mens om te gaan, een rustdag voor samen. Ja, God rustte van al het werk dat Hij gedaan had 
en Hij genoot ervan. 

Juf is uitverteld. Er gaat een zucht door de klas. Wat mooi! Als ze hun plaatsen weer opzoeken bromt 
Appie tegen Sjoerd: 'Ik geloof niet in dat apenverhaal van jou.' 

Die kijkt hem vernederend aan. 'O nee? Toch is het zo. Het museum liegt niet. Nooit!' Maar diep in zijn 
hart neemt Sjoerd zich voor om aan z'n vader te vragen hoe het nou precies zit met die eerste mens 
die nooit een baby was.' 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebed   

  

    Wat hebt u veel fantasie, 
Vader in de hemel. 
Zoveel verschillende 
dieren hebt u gemaakt. 
Wel 20.000 verschillende 
soorten snuitkevertjes. 
Wij bewonderen u er om.      

    

   .  
Dat wij naar uw 
beeld gemaakt zijn 
is fijn om te weten. 
U hebt dus ook 
ogen en oren en 
een hart. 
U kunt ook boos 
worden en dingen 
bedenken. Wat 
een fijn idee is dat. 

  

 

  
Dat we een geest hebben 
die naar u zoekt en met u 
contact wil hebben is 
fantastisch. Dat we over 
de toekomst en het 
verleden kunnen 
nadenken. Danku dat we 
geen veredelde apen zijn. 

  

  

    Wij zoeken u, Vader. Leer 
ons u te kennen. Leer 
ons ook om uw beeld in 
elkaar te zien. De ander 
heeft ook iets heel 
speciaals en u houdt van 
ons allemaal. Amen.  

    

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Opdracht     

  

Print de voorplaat uit. 

Bespreek de voorplaat die bij deze weken hoort. 

  

1.Geschapen als tempel 

Ben jij een veredelde aap of naar Gods beeld geschapen? 

2. Je bent een tempel waar God in woont 

3. Wie zit er op de troon in je tempel?  

In een afgodstempel draait alles om de afgod. Mensen kruipen er naar toe op hun knieën en brengen hun laatste 

geld aan hem. In jouw hart zit Jezus op de troon.   

4. Een reine tempel. 

Je hoort vaak over seks praten, ook al ben je nog kind. Je vriendjes praten er over. Sommige kinderen, lang niet 

allemaal!!!, beginnen al vroeg met uitproberen.   

5. Een goedverzorgde tempel. 

In een auto doe je ook geen karnemelk of spruitjes, een nieuwe auto kun je kopen, maar een nieuw lijf niet. 
Ga dan niet roken of drinken! 
6. Een toegewijde tempel. 

Je denken beïnvloedt je lichaam. (Je geest) Ga dan niet in stiekem aan verkeerde dingen denken of zitten 

broeden op slechte plannen. Vroeg of laat ga je het doen. Laat de Vogeltjes geen nest bouwen in je kop. In je 

tempel wordt Jezus verheerlijkt en aanbeden, ook en vooral door je daden. 

7. Door Jezus gebouwd. 

David wilde de tempel bouwen voor God, maar hij had bloed aan zijn handen.  

Salomo, de koning van vrede bouwde een schitterende tempel, waarvoor David al heel veel had verzameld. 

Zo kunnen wij mensen onszelf niet oppoetsen, we hebben Jezus nodig, die ons een nieuwe schepping maakt.  

8. Een tijdelijke tempel. 

Je lichaam is niet alles. Je hebt een ziel en een geest. Soms woont er een lief mens in een lelijk lichaam.  

Eén keer moet dit lichaam sterven, maar Jezus gaat je een verheerlijkt lichaam geven. Dan zul je mooier zijn dan 

ooit tevoren.  

Zorg daarom goed voor je ziel, want wat heb je er aan als je de hele wereld wint, maar schade lijdt aan je ziel? 

9. Film of verhaal van Joni Eareckson 

  

  

  

  



 Tekst  1 Kor. 6:19 

  

Na elke drie letters staat een letter die er niet bij hoort. Haal die eruit en je krijgt de tekst van vandaag. 
  

Weext u niext dxat uxw lixchaxam exen txempxel ixs vaxn dex heixligxe 
Gexestx,  
diex in ux wooxnt exn dixe u oxntvxangxen hxebtx vanx Godx,  
en wxeetx u nixet dxat ux niext vaxn uzxelfx benxt? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activiteit    

 

* Geef alle kinderen een bloem, laat hen er zonder te praten een minuut naar kijken 

en dan op een speciaal bloemenvormig papiertje opschrijven wat God er zo mooi aan 

heeft gemaakt. 

  

*Of: Ezeltje prik. Een ezel op een groot papier op zachtbord tegen de muur. Een losse staart met een 

punaise. 

Om de beurt mogen de kinderen de staart geblinddoekt prikken op de ezel. Wie zit er het dichtste bij? 

*Of: Op grote vellen kinderen laten liggen en omtrekken.  

*Of: Op briefjes schrijven de kinderen wat eigenschappen van zichzelf, die papiertjes worden in een 

doos gedaan. Om de beurt pakken ze er een uit (als het blaadje van henzelf is leggen ze het weer 

terug) lezen het voor en proberen te raden wie het is. 

 Vragen:  
 Ik heb… haar.  

 Ik heb maat … van schoenen.  
 Ik vind…. heel lekker.  
 Mijn vader heet…  
 Ik ga het liefst op vakantie naar…  
 Mijn lievelingsdier is…  
 Het liefste doe ik….  

  

*Of Zoek in onderstaande woordzoeker 13 woorden uit de weektekst. 

  De antwoorden staan onderaan de bladzijde. 

  

 

  

weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest 

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz    

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoe kreeg de mens adem, of zeg maar 

geest?  

1 evolutieleer 

2 Wat geloven christenen? 2 Een geest 

3 Hoe heet de leer dat ze geloven dat de 

wereld zich ontwikkeld heeft uit een oerknal? 

3 Ja natuurlijk 

4 Hoe kunnen mensen weten wat goed en 

kwaad is 

4 De Tien geboden 

5 Hoe heten de regels die God aan zijn volk 

gaf? 

5 Dat God de wereld heeft geschapen 

6 Wat heb je als je over God en de hemel kunt 

nadenken? 

6 Adam en Eva 

7 Hoe heet de geest van God? 7 geweten 

8 Hoe heette het eerste echtpaar? 8 God blies zijn adem in ons. 

9 Wat is je lichaam volgens de bijbel? 9 tempel 

10 Moet een tempel schoon zijn?  10 De heilige Geest 

  

Antwoorden:            1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

 

  

Oplossing:               1- 8  2-5    3-1    4-7    5- 4   6- 2   7- 10    8-6     9- 9   10-3 

  

    

  

  

  

  

 


