


   Aan de ouders…
‘Waar komen de kinderen vandaan?’ Dat is een 

vraag die elk kind bezighoudt. Of het er nu over praat of 
niet. Het is niet goed om ons daar met een jantje-van-
leiden van af te maken. En een biologisch-technische 
uitleg is niet genoeg. God en liefde, huwelijk en gezin 
moeten nadrukkelijk ter sprake komen, willen kinderen 
een correct beeld van zichzelf en hun oorsprong 
krijgen.

In dit boek wordt een fijngevoelig beeld van de 
menselijke voortplanting gegeven. En God krijgt de eer 
die Hem toekomt. Hij heeft immers de liefde tussen 
man en vrouw, tussen ouders en kinderen bedacht.

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor ouders 
en hun kinderen, om het samen te lezen. Ook leraren 



van de basisschool kunnen er veel aan hebben. Bij het samenstellen 
van dit boek hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen met onze 
eigen kinderen. We hopen dat u er iets aan hebt, als uw kinderen met 
lastige vragen op de proppen komen.

U zult merken dat we best veel vertellen en laten zien, zonder dat 
het onbeschaamd wordt. Kinderen willen nu eenmaal alles weten. 
Natuurlijk hebt u de vrijheid dit boek zo te gebruiken dat het aansluit 
bij het kennisniveau van uw kind. U kunt 
bepaalde gedeelten overslaan en wachten 
tot een beter moment. Of u kunt informatie 
toevoegen, als u dat nodig vindt. 

Wij hopen dat u en uw kinderen het fijn 
zullen vinden om dit boeiende onderdeel van 
Gods schepping te ontdekken.

Malcolm and Meryl Doney
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Mag ik jou eens wat vragen? Is er op de wereld wel iemand 
zoals jij? Precies zo?

Nou, of je het wilt geloven of niet, er is niemand zoals jij. 
Zelfs als je een tweelingbroer of -zus hebt, dan is die toch anders.

Hoe zit dat dan? En waar kom je 
eigenlijk vandaan? Waar was je, toen 
je nog niet geboren was?

Dat is een mooi verhaal. Het 
heeft te maken met je moeder, met 
je vader, en met God.

Het verhaal staat in de Bijbel. 





Heel lang geleden was er helemaal niets. Toen heeft God 
alles gemaakt: de hemel en de aarde, de zon en de maan, alle 
bloemen, bomen en dieren. En ook de mensen.

Maar hoe zit het dan met jou? Heeft God jou soms ook 
gemaakt? Ja en nee.

God heeft de eerste mensen gemaakt. Die konden lopen en 
praten en denken, net als jij. Ze ademden, net als jij. 
Hun hart klopte, net als dat van jou. Het waren
levende mensen en geen robots.

Alleen God kan 
leven maken.





Maar als jouw vader en moeder er niet geweest waren, dan 
was jij er nu ook niet. God wilde dat vaders en moeders zouden 
meehelpen om nieuw leven te maken.

Daarom heeft God in het begin twee verschillende mensen 
gemaakt: een man en een vrouw. Alleen samen konden ze 
kinderen krijgen. 

Dat is nog altijd 
zo. Kinderen hebben 
altijd een vader en een 
moeder. En samen zijn 
ze een gezin.


