
 

 

 

Wie ben ik /  

De schepping 

  



 

Mijn thuis 

 

Voor ik geboren werd woonden mijn ouders al in een huis. 

Wij wonen op de .....................................................................................................nr...... .. 

in....................................................................................................................(woonplaats) 

Bij ons thuis wonen 

......................................................................................................... ...................................

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............... 

Mijn lievelingsplek thuis is .................................................................................................. 

Omdat........................................................................................................................ ......... 

Wat ik leuk vind om thuis te doen is .................................................................................. 

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................ 

En ik vind het altijd gezellig als ..........................................................................................  

Teken hieronder jullie huis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



En toen kwam ik 
. 
Ik werd geboren op.....................................................20............  
 
In................................................................................(plaats) 
 
Ik woog..............................................................gram 
 

Papa en mama waren erg blij toen ik geboren was. Zij stuurden naar familie en vrienden 

een geboortekaartje. 

 

  Ruimte voor een geboortekaartje – je kunt ook je kaartje natekenen 



Ik ben gedoopt in de kerk van............................................................................(plaats) 

Op .....................................................................................................................(datum) 

 

 

 

Mijn doopnamen zijn: 

............................................................................................................................. ...............

......................................................................................................... ................................... 

De pastor/pastoor die mij doopte heet:............................................................................... 

De pastor/.pastoor zei: Ik doop je in de naam van de ..............................................en de 

.............................................................en de .......................................................... ........... 

Ik kreeg ook een doopkaars. Wat betekent die doopkaars? 

............................................................................................................................................ 

Heb je ook een peter en/of meter? Zij heten ..................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

  



Schrijf in de appels van de boom hieronder de namen van je vader en moeder, broertjes 

en zusjes, opa’s en oma’s.  

 

  



De school waarop ik zit heet: ............................................................................................. 

De juf/meester heet: ........................................................................................................ .. 

Ik zit in groep: ........................................................... 

Mijn vriendjes en vriendinnetjes heten: .............................................................................. 

....................................................................................................................... .....................

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................ 

 

 

  



Jezus wordt gedoopt 

(naar Lukas 3, 1-22) 

 

Het was geweldig druk aan de oever van de Jordaan. De Jordaan is een grote rivier die 

stroomt door het land waar Jezus woonde. Dat land heet Palestina. 

Van heinde en ver kwamen de mensen luisteren naar de profeet Johannes. 

Johannes stond daar en riep: " Mensen, ga toch anders leven, bekeren jullie je, want 

dán zal de wereld een fijne wereld worden, dán gaat het Rijk van God écht beginnen!"  

"Wie bent u eigenlijk?" vroegen de mensen. "Bent u misschien de Messias die komen 

gaat?" "Nee" ,zei Johannes, "de Messias ben ik niet. Ik ben uit de woestijn gekomen en 

ik roep de hele dag dat jullie je moeten bekeren want de Messias komt wel. Hij staat al 

onder jullie maar je kent hem nog niet. Ik maak de weg voor Hem klaar." 

Er waren mensen die blij waren dat er weer een profeet in het land was, een profeet, 

die door God gestuurd was en ze geloofden in Johannes. 

Daarom wilden ze graag doen 

wat hij zei: anders gaan leven, 

eerlijk en goed zijn. En om te 

laten zien dat ze het meenden, 

gingen ze naar het water van 

de Jordaan en lieten zich door 

Johannes dopen. 

Nu ging dat dopen wel een 

beetje anders dan 

tegenwoordig. De mensen 

gingen het water helemaal in. 

Ze gingen kopje onder en 

kwamen dan weer boven. Dat 

betekende: ik ga helemaal 

weg, de 'oude' mens met alle 

nare en kwade dingen gaat 

weg en ik kom weer boven als 

een hele nieuwe mens.  

Het waren vooral de grote mensen die dat deden, grote mensen die zelf konden kiezen 

of ze het wel of niet wilden. Als de kinderen groot waren ,dan mochten zij het ook zelf 

kiezen. Zo ging dat in die tijd. 



Daar kwam Jezus aan. Hij liep het water in en zei:"lk wil ook gedoopt worden!" 

Ineens wist Johannes het: Dit is de Messias. Johannes zei: "Hoe kan ik u nou dopen? U 

moet mij dopen.´ 

"Nee", zei Jezus, "doe het nu maar, dat is goed. Van nu af aan ga ik de mensen laten 

zien en laten horen wat de goede boodschap van God is. Vanaf vandaag ga ik dat 

openbaar maken. Let maar op !" 

Toen doopte Johannes Jezus in de Jordaan. Ook Jezus ging kopje onder, net als alle 

andere mensen. Van toen af aan ging Jezus het land door om te preken, om mensen 

gelukkiq te maken en om hen te laten merken hoe goed God voor ons wil zijn. 

 

  



Dopen 

 

Wat werd er allemaal gebruikt bij jouw doop? 

 

  

Olie 

Dat maakt soepel 

Zout 

Dat maakt pittig 

Schelp 

Waarmee het water 

wordt opgeschept 

 

Doopvont 

Daarin zit het 

doopwater 

Doopkaars 

 

Doopboek 

Iedereen die gedoopt is 

wordt hierin 

opgeschreven 

Ik doop je  

in de naam van de Vader 

de Zoon en de Heilige Geest 



Alles heeft een naam 

 

De straat waarin jij woont heeft een naam. Zet die in het bordje: 

 

 

 

Als je ons dorp binnenkomt zie je een naam op een bord staan.  

Schrijf de naam van ons dorp in het bord: 

 

 

 

 

 

Ook de kerk waarin jij je Eerste Communie 

zult doen heet een naam. Weet je die naam? 

Schrijf hem bij dit plaatje 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

Dit is een boek vol verhalen over Jezus. Het 

boek hoort bij de mensen van de kerk. Weet jij 

de naam van dit boek? Schrijf het er maar bij! 

 

___________________________________ 

 



Het verhaal van lES 

(naar Genesis, 15-22) 

 

les is een jongen van zeven jaar. Hij logeert bij zijn opa en oma. 

De moeder van les krijgt een baby. 

les: “Ik vind het helemaal niet fijn, ik wilde liever thuisblijven.” 

Opa: “Kom jongen, het komt best wel goed.” 

les: “Ik heet niet jongen, ik heb een naam!” 

Opa: “O ja? Wat is jouw naam?” 

les: “Ik heet Izaak net als u. Waarom noemen jullie me eigenlijk les?” 

Opa: “Omdat Izaak een naam is die bij een grote jongen hoort. Toen je een baby was 

noemden we je lesje. Nu noemen we je les. Weet je dat je een naam met een verhaal 

hebt?” 

les: “Wat voor verhaal opa? Vertelt u het?” 

Opa: “Het is een verhaal uit de bijbel. Een verhaal over Abraham. Abraham en zijn 

vrouw Sara wilden heel graag een baby hebben. Ze hadden al zoveel jaren gewacht en 

waren al zo oud geworden, dat Sara dacht: "Nu ben ik te oud om moeder te worden". 

Wel had God Abraham beloofd dat hij een zoon zou krijgen. 

Maar op een dag, toen zij voor hun tent zaten 

kwamen er drie mannen aan. 

Abraham ging hen tegemoet en zei: "Komt u 

binnen in mijn tent". Ze kregen te eten en 

te drinken. Toen vroeg de oudste:".Waar is uw 

vrouw Sara"? 

Sara stond stiekum om een hoekje te luisteren. 

"Over een jaar heeft uw vrouw een 



zoon". Sara vond dat zo gek dat ze begon te lachen.” 

De man zei: "Sara je lacht wel, maar volgend jaar lach je omdat je zo blij bent." 

Na negen maanden kregen Sara en Abraham een zoon. Ze noemden hem Isaak. 

Dat was in hun taal het woord voor lachen, want ze zeiden: 

"Hij maakt ons aan het lachen...". 

les moest er ook om lachen. 

Opa: "Ja, maar je moet ook je naam zijn. Als je altijd boos of chagrijnig bent, past zo'n 

naam niet bij je. " 

Oma: "les, je vader is aan de telefoon. les rent naar de telefoon en hoort vader zeggen: 

" les, je hebt een zusje! Over een uur kom ik je halen. Dan mag je eerst je zusje zien en 

dan gaan we samen de geboortekaartjes bestellen. Wil jij eens proberen of je er een 

tekening voor kunt maken? Je weet al welke naam je zusje zou krijgen. Tot straks." 

les tekent een kinderwagen en schrijft daarop de naam"Elsje". 

les: Mijn zusje krijgt de naam Elisabeth, maar dat is zo'n grote naam voor een piepklein 

kindje en daarom noemen we haar Elsje. Dat hebben papa, mama en ik al afgesproken. 

Als de tekening klaar is, laat les hem aan opa zien, die is weer gaan knutselen in de 

schuur. 

 

Opa: "Leuk, dat is eens iets anders dan een ooievaar of een wiegje. Ik ben ook juist 

klaar met mijn werkstuk. Kijk dit is voor de grote broer van Elsje. " 

les: "Wauw, wat een mooi bootje! En mijn echte naam "Izaak" staat erop. " 

les omhelst opa en geeft hem een dikke zoen. 

Maar dan hoort hij de toeter van vaders auto en rent hij 

naar buiten met zijn bootje 

en zijn tekening. les: "Ik moet gauw naar mijn zusje. " 

Oma: "Zeg maar dat wij morgen komen kijken. " 



Het duurt niet lang meer voordat les bij het wiegje van zijn zusje staat. 

les: "Ik ben het, je broer Izaak" en daar moet hij zelf om lachen. 

 

In het begin 

 

In het begin maakte God de hemel en de aarde.  

De aarde was nog woest en leeg. Een stormwind woei over het donkere water. Toen 

riep God: “Licht!” en het werd licht.  

God zag dat licht goed en mooi was en hij scheidde het licht van het donker. Hij 

noemde het licht ‘dag’ en het donker noemde hij: ‘nacht’.  

Dat was de eerste dag. 



Op de tweede dag maakte God de blauwe lucht en de wolken. Die noemde hij: ‘hemel’. 

Toen was de tweede dag voorbij. 

Op de derde dag maakte God het strand met aan de ene kant de zee en aan de andere 

kant het land. Op het land liet hij bomen groeien en planten en bloemen. God zag dat 

het goed en mooi was. Toen was de derde dag voorbij.  

Op de vierde dag zei God: “Er moeten lichten komen om verschil te maken tussen dag 

en nacht. Ze moeten licht geven op de aarde.” En zo gebeurde het. Eerst maakte God 

de zon, voor overdag. Voor de nacht maakte hij de maan en de sterren. God zag dat 

het goed en mooi was. Toen was de vierde dag voorbij.  

Op de vijfde dag zei God: “Er moeten vissen in het water zwemmen, grote en kleine. 

De zee moet vol vissen worden en andere waterdieren.”  

“En ook moeten er vogels komen, “zei God. “Die moeten vliegen in de blauwe lucht en 

onder de witte wolken.” God zag dat het goed en mooi was. God zei tegen de vissen en 

de vogels: “Zorg dat je veel jongen krijgt. Veel vissen moeten er komen, en veel 

vogels.” Toen was de vijfde dag voorbij. 

 

Op de zesde dag maakte God alle dieren die op het land leven, tamme en wilde dieren, 

grote en kleine.  

Tenslotte zei God: “Nu gaan we mensen maken. De mensen moeten op mij lijken. Ze 

zullen het voor het zeggen hebben op de aarde. Ze moeten zorgen voor de vogels en 

de vissen en voor de dieren op het land.” 



Toen maakte God de mens, man en vrouw. En God keek naar alles wat hij gemaakt 

had. Het was heel goed en heel mooi. Toen was de zesde dag voorbij.  

 

In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin 

leeft.  

 

 

Op de zevende dag rustte hij uit van al het werk dat hij gedaan had. 

Dit is het verhaal over de schepping van hemel en aarde. 

 


