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IN DEN BEGINNE schiep God de hemel en de aarde.
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De aarde was woest en leeg,
duisternis over de oervloed de adem van God scheerde over de wateren.
God sprak:
Er zij licht.
Er was licht.
God zag het licht, het was goed.
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
God riep het licht en noemde het ‘dag’,
de duisternis riep en noemde hij ‘nacht’.
Het werd avond, het werd morgen: dag een.
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God sprak:
Er zij een gewelf in het midden der wateren
om water van water te scheiden.
Zo geschiedde.
God maakte het gewelf
en scheidde het water onder het gewelf van het water daarboven.
God riep het gewelf en noemde het ‘hemel’.
Het werd avond, het werd morgen: tweede dag.
God sprak:
Laat nu al het water dat onder de hemel is,
bijeenkomen op één plaats;
en dat het droge zich laat zien.
Zo geschiedde.
God riep het droge en noemde het ‘land’,
het verzamelde water riep en noemde hij: ‘zeeën’.
God zag het was goed.
God sprak:
Laat nu het land ontkiemen
in veldgewassen zaad zaaiend,
in bomen die vruchten maken naar hun aard,
vruchten zaad zaaiend over het land.
En zo geschiedde.
Het land bracht veldgewassen voort
die, naar hun aard, hun zaden zaaiden,
en bomen die hun vruchten maakten vol zaad, elk naar zijn aard.
God zag het was goed.
Het werd avond, het werd morgen: derde dag.
God sprak:
Laat er dan nu verlichtingen zijn aan het gewelf van de hemel
om scheiding te maken tussen de dag en de nacht,
om aan te geven de hoogtijdagen
en de gewone dagen, van jaar tot jaar;
verlichtingen aan het gewelf van de hemel
om licht te geven op aarde.
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En zo geschiedde.
God maakte twee grote verlichtingen,
de grootste om meester te zijn van de dag,
de kleinste om meester te zijn van de nacht;
en de sterren.
God gaf ze hun plaats aan het gewelf van de hemel
om licht te geven op aarde,
om meester te zijn van de dag en de nacht,
om te scheiden licht van duisternis.
En God zag het was goed.
Het werd avond, het werd morgen: vierde dag.
God sprak:
Laat het water nu woelen van levende wezens,
en laten er vogels vliegen over de aarde langs het hemelgewelf.
God schiep de grote zeegedrochten
en alle krinkelende levende wezens, naar hun aard
waarvan het water wemelt,
en alle gevleugelde vogels, naar hun aard.
God zag het was goed.
God zegende hen en sprak:
Weest vruchtbaar en wordt talrijk,
vervult het water van de zeeën;
en laten er steeds meer vogels komen op aarde.
Het werd avond, het werd morgen: vijfde dag.
God sprak:
Nu laat ook het land voortbrengen levende wezens, elk naar zijn aard,
tamme dieren, kruipende dieren,
het levende van het land, elk naar zijn aard.
En zo geschiedde.
God maakte het levende van het land, alles naar zijn aard,
de tamme dieren naar hun aard
en wat kruipt over de grond van de aarde, al naar zijn aard.
God zag het was goed.
God sprak:
Nu laat ons mensen maken naar ons beeld, die op ons gelijken,
om te bestieren de vissen van de zee en de vogels van de hemel,
de tamme dieren en heel de aarde,
en al het kruipende op het land.
En God schiep de mens naar zijn beeld,
beeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.
God zegende hen en God sprak tot hen:
Weest vruchtbaar en wordt talrijk,
vervult de aarde en weest machtig over haar,
bestiert de vissen van de zee en de vogels van de hemel,
al het levende dat over het land kruipt.
God sprak:
Hier, ik geef je alle veldgewassen
die hun zaad zaaien over heel het land,
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alle bomen met hun vruchten vol met zaad,
om van te eten.
En voor al het levende des lands
en voor alle vogels van de hemel
en voor al wat kruipt over het land,
voor alle levende wezens,
is alle veldgewas om van te eten.
Zo geschiedde.
God zag alles wat hij had gemaakt:
het was goed, meer dan goed.
Het werd avond, het werd morgen: de zesde dag.
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