LES 1  GOD SCHEPT DE HEMELEN EN DE AARDE
GENESIS 1:1-2:3

KERN VAN DE LES
Loof God om Zijn schepping.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






In te zien dat God al bestond voordat er iets was geschapen.
Te verklaren hoe wij kunnen weten dat de zes scheppingsdagen elk bestonden uit 24h.
Op te sommen wat God op iedere scheppingsdag maakte.
De zevende scheppingsdag te zien als de door God bepaalde rustdag.
Gods beoordeling over zijn schepping te verklaren.

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

TOEPASSINGEN




Dank God voor het maken van de hemelen en de aarde.
Gehoorzaam God omdat Hij jou heeft gemaakt.
Prijs God omdat Hij wijs en goed is.

GOD SCHEPT MAN EN VROUW
Lees Genesis 1:26-2:24
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Het boek Genesis geeft een beeld van God als een wezen dat gevreesd en aanbeden moet worden omwille van
Zijn onvergelijkelijkheid. Er is geen wezen als Hem. Toch openbaart Hij zichzelf zodat de mens Hem kan kennen
en liefhebben. Het beeld van God wordt verder onthult in Genesis wanneer Mozes beschrijft hoe God
betrekking heeft met het heelal dat Hij heeft gemaakt.
Alles wat bestaat, zowel op geestelijk als fysisch gebied, dankt zijn bestaan aan God (Gen.1:1). Niets is ontstaan
buiten Hem om. Daarom kunnen alle dingen op de juiste manier begrepen worden door het kennen van, en
een relatie hebben met Diegene die alles tot stand bracht.

De scheppingsdagen
Genesis 1:2 geeft weer dat de aarde “woest en ledig” was (without form and void – KJV), een vertaling van de
Hebreeuwse zin tohu wavohu. Dit was de situatie op aarde vóór ze werd aangeraakt door de hand van God.
Het doen scheiden en het bij elkaar brengen van dag één tot drie gaf vorm aan het vormloze, en het maken en
vullen van dag vier tot zes gaf de goddelijke zekerheid dat de hemelen en de aarde nooit meer “vormloos en
leeg” zouden zijn.
Dag Eén (1:3-5)
God zei dat er licht moest zijn en scheidde het licht van de duisternis. God noemde het licht dag en de
duisternis noemde Hij nacht. Door namen te geven aan het licht en de duisternis gaf God Zijn soevereiniteit en
heerschappij over hen aan. Iemand of iets benoemen in de oudheid impliceerde heerschappij of eigenaarschap
(2 Kon.23:34; 24:17). Dag en nacht behoren de Heer toe (Psalm 74:16).
Dag Twee (1:6-8)
God zei dat er een “firmament” moest komen – de zichtbare atmosfeer of lucht.

Dag Vier (1:14-19)
God schiep de zon en de maan. Waarom worden de zon en de maan de “twee grote lichten” genoemd in
Genesis 1:16? Misschien werden de woorden zon en maan hier bewust vermeden omdat in de oudheid de
heidense volkeren deze lichten vergoddelijkten en aanbaden onder deze namen. Mogelijk wou Mozes dat de
lezers begrepen dat de lichten lichtdragers zijn die gewaardeerd moeten worden, en geen goden om gevreesd
te worden. Het is één ware God die zowel de zon als de maan maakte.
Vers 16 haalt ook aan dat God de sterren schiep. Bij het lezen van het vers lijkt het alsof het aanhalen van de
sterren een nabeschouwing is. Psalm 136:9 haalt aan dat de sterren de maan helpen om te “heersen over de
nacht”.
Genesis 1:14 somt drie hoofdtaken op van het licht in de lucht:
1. De dag van de nacht scheiden.
2. Het voorzien van tekenen (tekenen met betrekking tot geloof [Rom.1:14-20], weer [Mat.16:2-3],
profetie [Mat.2:2;Lc.21:25] en oordeel [Joël 2:30-31; Mat.24:29]; ook als een manier om zich te
oriënteren bij lange reizen).
3. Het bepalen van dagen, seizoenen en jaren.
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Dag Drie (1:9-13)
Het water onder het firmament (1:9) werd samengebracht en God creëerde droog land, zeeën en vegetatie
(planten). De planten moesten categorieën (soorten) voortbrengen die verschillend waren van elkaar.
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Een belangrijk aspect van die creatieve werk van God is de directe en plotselinge aard ervan. De hemelen en de
aarde en alles wat er in is kwamen enkel tot stand door Gods gesproken Woord. Mozes presenteert hun komst
niet als een resultaat van een fysisch proces van universele wetten. Beter gezegd, het bestaan van alle dingen
was de bovennatuurlijke reactie op Gods goddelijk bevel dat de schepping uit het niets riep. De
ogenblikkelijkheid, uitvoerigheid en ingewikkeldheid van Gods creatieve werk getuigt van Zijn grootheid.

Dag vijf (1:20-23)
God schiep zeedieren en gevleugelde dieren (vogels en vliegende insecten). Het Hebreeuwse woord tanninim
(“grote zeeschepsels”) werd gebruikt in de Kanaänitische mythologie als naam voor een gevreesd zeemonster.
Het wordt in de Oudtestamentische poëzie vaak gebruikt om op een literaire of figuurlijke manier te verwijzen
naar Gods grootste tegenstanders, zowel fysiek (Job 7:12) als in de vorm van een land (Babylon: Jer.51:34;
Egypte: Jes.51:9; Ezech.29:3;32:2), maar in Genesis is dit eenvoudigweg het eerste voorbeeld van dierlijk leven
dat God schiep – niet om gevreesd te worden als een kwade vijand, maar om gewaardeerd te worden omdat
God dit schepsel maakte als “goed” (Psalm 148:7).
God toonde een goedgunstige en liefdevolle zorg voor de dieren door hen te zegenen en door het voor hen
mogelijk te maken om “vruchtbaar en talrijk” te worden (Gen.1:22) naar hun eigen soort.
Dag 6 (1:24-31)
God schiep landdieren en de mens. Verzen 24 en 25 beschrijven Gods schepping van de dieren die het land
vulde. Grote en kleine dieren, veedieren en kruipende dieren (wormen, kruipende insecten en reptielen)
werden voortgebracht uit de aarde.

Genesis 1:29 stelt God voor als de “Voorziener” van de mens. Het is in deze rol dat we voor het eerst Zijn liefde
zien. God voorzag in de fysische noden van de mens. Hij bracht voedsel (Gen.1:29; 2:9) en beschutting
(Gen.2:15) naar de mens.
God is ook de gever van werk (Gen.2:15, 19-20) en van de standaard van goed en kwaad (gen.2:16-17). God
voorzag de mens van een baan om te heersen over de aarde en alle dingen die zich daarop bevonden. Alles
wat nodig was, hand-oog coördinatie, intellectuele kracht, sterkte en wijsheid, om de tuin te snoeien, alle
dieren te classificeren en te benoemen en om later de aarde te bebouwen, kwam uit de hand van God.
God voorzag relaties voor de mens. De mens moest niet alleen blijven (Gen.2:21-23). De vreugde van
vriendschap, de voordelen van teamwork en de intimiteit van echtelijke liefde zijn een voortvloeisel van Gods
voorziende liefde.
Uiteindelijk is het doel van de mens God te

Dag Zeven (2:1-3)
God rustte. Op dag één, twee en drie gaf God vorm aan het heelal; op dag vier, vijf en zes vulde Hij het heelal.
Op dag zeven rustte de Schepper van het heelal van al Zijn werk. Zoals God rustte van al Zijn werk, kunnen
christenen in de rust delen die Jezus voorziet (Heb.4:4,10).

MOEILIJKE WOORDEN
Eeuwig
Firmament
Nabeschouwing
Prijzen
Scheppen
Soeverein
Vegetatie
Wijs

Zonder begin of einde, altijddurend.
Hemel, hemelgewelf, sterrenhemel, uitspansel, zwerk.
Overdenking of bespreking achteraf.
Grootmaken, lauweren, loven, roemen, verheerlijken, verheffen, zegenen.
Uit het niets voortbrengen.
Alleenheersend, oppermachtig.
Plantengroei.
Geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig.
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Tenslotte voorzag God de mens van een doel en hoop.
verheerlijken (2Cor.5:9).
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In de zesde scheppingsdag is het hoogtepunt van Gods creatieve bedrijvigheid verweven – de schepping van de
mens. God heeft hem “gekroond met glorie en eer” en “liet hem heerschappij hebben” over de rest van Zijn
schepping (Gen.1:26; Ps.8:5-8). De mens is een voortbrengsel van een goddelijke schepping (Gen.2:7), niet van
een natuurlijke evolutie.

INTERESSANTE WEETJES
God schiep de mens als vegetariër
Genesis 1:29-30 geeft weer dat zowel mens als dier voor de vloed vegetariërs waren. (Zie ook Genesis 9:3.)
Hemel of hemelen?
In de Bijbel wordt er gesproken over drie hemelen.
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De eerste hemel is de atmosfeer van de aarde, dus de lucht die wij zien (Gen.8:2; Deut.11:11;
1Kon.8:35).
De tweede hemel is het interplanetair en interstellair stelsel, dus de ruimte (Gen.15:5; Ps.8:3;
Jes;13:10).
De derde hemel is de woonplaats van God (1Kon.8:30; 2Kron.30:27; Ps.123:1).
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BIJBELLES
INLEIDING
Heb je ooit al eens de vraag gesteld hoe je op deze aarde bent gekomen, waarom je leeft of hoe alles rondom
jou is ontstaan? Heel veel mensen geloven dat heel lang geleden alles uit zichzelf begon te bestaan. Op het
ene moment was er niets en op een ander moment was er iets. Toen God, door Mozes, het boek Genesis gaf
aan de Israëlieten, geloofden de volkeren rondom hun dat hun goden alles hadden geschapen. Gods
boodschap in Genesis begint met de geschiedenis van Zijn schepping. Hierin vertelde hij de Israëlieten (en Hij
vertelt het ons ook) wat er gebeurde in het prille begin.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Welke tijd uit de geschiedenis bespreekt het openingsvers van de Bijbel?
Genesis 1:1 spreekt over het begin. Wat de schepping betreft, was er niets voor het begin. Er was
zowel geen hemel als aarde. Deze waren nog niet geschapen.
 Wat bestond er “in het begin”?
De Bijbel is heel duidelijk. Hij zegt: “In het begin schiep God”, dus voordat de schepping er was,
bestond God. (Teken een tijdslijn. Duidt de schepping aan in het begin, de geboorte van Jezus en
heden. Schrijf dan God voor schepping en geschiedenis/tijd.)
 Als God al bestond voor de schepping, waar kwam Hij dan vandaan? Wanneer werd Hij geschapen?
God is niet zoals de mens of de rest van de schepping. Hij bestond al in het begin, vóór de schepping,
omdat Hij altijd heeft bestaan. God is het enige wezen dat altijd al heeft bestaan. Niemand maakte
God en Hij is ook niet plots ontstaan. God is eeuwig zonder begin (of einde).
 Wat schiep God volgens Genesis 1:1?
“God schiep de hemelen en de aarde.” Dit is een andere manier om te zeggen dat Hij alles schiep.
 Hoeveel tijd nam God om de schepping te voltooien?
Hij nam zes dagen om alles te scheppen en één dag om te rusten. Iedere keer als de Bijbel spreekt over
“ de avond en de ochtend”, geeft hij één dag aan. Iedere keer dat er “avond en de morgen” staat
geschreven, wordt het vervolgt door “de eerste dag”, “de tweede dag”, enz. En omdat iedere keer het
woord “dag” wordt gebruikt, betekent dit dat deze dag 24h duurde, net zoals de dagen die wij nu
hebben.
 Denk je dat God zes dagen nodig had om de schepping te voltooien? Waarom wel of niet?
Omdat God almachtig is, is niets te moeilijk voor Hem om te doen; Hij had geen zes dagen nodig. Als
Hij het gewild had, had hij de schepping kunnen voltooien in drie dagen, één dag of in een fractie van
een seconde. God had de aarde en de hemel onmiddellijk kunnen scheppen zonder dat er ook maar
een ogenblikje tijd voorbijging. Maar God schiep alles in zes dagen en rustte op de zevende dag als
voorbeeld voor de mens. Wij horen volgens een zevendaagse week te leven, met de zevende dag als
een speciale dag voor rust en aanbidding.
 Wat maakte God op iedere dag van de week?
Dag één
: God schiep de hemelen en de aarde (Gen.1:1) en licht (Gen.1:3).
Dag twee
: God schiep de lucht (Gen.1:6-7).
Dag drie
: God scheidde de wateren en liet droog land verschijnen (1:9), Hij maakte vegetatie,
planten en fruitbomen (Gen.1:11).
Dag vier
: God schiep lichten in het uitspansel (lucht, Gen.1:14). Er waren twee speciale
lichten – een grote (de zon) en een kleinere (de maan). Hij maakte ook de sterren
(Gen.1:16).
Dag vijf
: God maakte een massa levende dieren in het water, vogels om in de lucht te
vliegen, de zeemonsters en elk levend wezen dat beweegt in het water en in de
lucht (Gen.1:20-21).
Dag zes
: God schiep het vee (Gen.1:24), de kruipende dieren (Gen.1:24), de wilde dieren
(Gen.1:24) en de mens (Gen.1:26) – zowel mannelijk als vrouwelijk (Gen.1:27).
Dag zeven
: God schiep niets, Hij rustte (Gen.2:1-2).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEEL TE
Genesis 1:1-2:3





Wat was er zo speciaal aan de zevende dag?
Op de zevende dag voltooide God Zijn schepping. Hij zette deze dag apart (heiligde, maakte deze
speciaal) en zegende hem. De Bijbel zegt dat God ook rustte op de zevende dag. God gaat nooit
slapen om terug energie te krijgen. Als de Bijbel zegt dat God rustte, betekent dit dat Hij stopte met
scheppen, wat Hij de voorbije zes dagen had gedaan.
Wat vond God van het werk dat Hij na iedere scheppingsdag zag?
Op dag één, twee, drie, vier en vijf zegt de Bijbel dat God het zag en dat het “goed” was. Maar op de
zesde dag zag God dat het “heel goed” was. Alles wat God had gemaakt was goed. Er ontbrak niets
en er was niets beschadigd. Het was helemaal zoals Hij dat wou.

SAMENVATTING
In het begin, voor de geschiedenis en schepping, bestond God. Niemand schiep Hem, maar Hij maakte alles.
Hij schiep de hemelen en de aarde in 6 dagen van 24h en rustte (stopte met scheppen) op de zevende dag. Hij
schiep licht, de lucht, land, de zon, de maan en de sterren. Hij maakte alle levende dieren en hij schiep ook de
mens. Er is niets dat God niet heeft geschapen. Op de zevende dag, nadat Hij de schepping voltooide, maakte
Hij deze dag heilig en zegende die. Wat God had geschapen was goed. En toen Hij heel Zijn schepping zag was
het “heel goed”. God had alles gemaakt zoals Hij het wou en op de manier die Hij wou.

GENESIS LES 1  GOD SCHEPT DE HEMELEN EN DE AARDE
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Het heelal is niet zomaar ontstaan zoals vele mensen geloven, noch was het heelal geschapen door
verschillende goden. Het heelal – de hemelen en de aarde – was geschapen door de Schepper, de God van de
Bijbel. Hij is degene die onze wereld schiep, ons heelal en ieder van ons. Dank Hem elke dag voor het maken
van de prachtige wereld. Hij is de Schepper en verdient onze dankzegging en aanbidding.

CRÈCHELES
Nu moet je nog eens goed luisteren. Dan zal ik je ook vertellen, hoe God alles heeft gemaakt.
Heel lang geleden maakte God de hemel en de aarde. En in de hemel was het al mooi en licht en blij. Daar
woonde God met al de engelen. En de engelen zongen zo prachtig!
Maar op de aarde woonde nog niemand. Daar was het nog niet mooi. Het was er koud en stil en donker.
Pikdonker was het er. En de hele aarde was nog met water bedekt.
Maar toen dacht God: “ik ga de aarde ook mooi maken.”
Hij zei: “Er zij licht.” En toen was er licht. Zo maar, omdat God het gezegd had. Want wat God zegt, dat gebeurt
altijd. Maar toen de avond kwam, werd het weer donker. Dat moest ook. ‘s Avonds wordt het altijd donker.
God zei: “Als het licht is, dan is het dag, en als het donker is, dan is het nacht.” Toen was de eerste dag voorbij.

Nu was de hele aarde nog met water bedekt. Maar op de derde dag werd dat anders. Toen maakte God een
stuk van de aarde droog. Daar joeg Hij het water weg. God zei: “Het droge is land en het water is zee.”
En toen liet Hij op het droge van alles groeien: gras en bloemen en bomen.
Die bloemen roken zo lekker. Die bloeiden zo mooi. En de bomen ruisten zo leuk, als de wind erdoor ging
waaien. Het werd heel mooi op de aarde!

Toen kwam de vijfde dag. En weet je, wat God toen gemaakt heeft? De vissen en de vogels. De vissen
spartelden in het water. De vogels zongen in de bomen. ’t Was net, of ze God wilden laten horen, hoe blij ze
waren. Toen was de vijfde dag voorbij.
Maar op de zesde dag heeft God het mooiste van alles gemaakt. Eerst al de dieren: de paarden en de koeien,
de schapen en de konijntjes, de grote, grote olifant en het kleine, kleine muisje. Allemaal zijn ze door God
gemaakt.
Toen zie God:”Nu wil Ik een mens maken. En die mens moet op Mij lijken.” En God maakte de eerste mens en
Hij noemde hem Adam. God zei: “Adam, jij mag de baas zijn over alles wat Ik gemaakt heb: over de vissen en de
vogels en over alle dieren. Alles moet jou gehoorzamen. Maar jij moet Mij gehoorzamen.” Dat begreep Adam
goed. Toen was de zesde dag ook voorbij. En op de zevende dag heeft God gerust van zijn werk. Want toen was
de aarde klaar.
Nu is er niets op de wereld, dat God niet heeft gemaakt. En er is geen kindje op heel de wereld, waar God niet
voor zorgt. Zul je dat nooit vergeten?

GENESIS LES 1  GOD SCHEPT DE HEMELEN EN DE AARDE

Maar de vierde dag werd alles nog veel mooier. Toen maakte God de zon. Die stond ’s morgens laag aan de
hemel, maar die klom hoe langer hoe hoger en scheen al maar warmer op de aarde. De bloemen draaiden hun
kopjes naar dat warme licht en bloeiden nog veel mooier.
Maar toen het avond werd, daalde de zon, lager…al lager…en eindelijk was ze weg. Maar toch werd het niet zo
donker meer. Want nu stond de maan aan de hemel. Die had God ook gemaakt. En de blinkende sterren ook.
God zei: “Nu moet de zon altijd overdag schijnen en de maan ’s nachts.” En zo gebeurde het.

7

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Maar de tweede dag ging God verder met zijn werk. Hij zei: “Nu moet er een blauwe lucht komen boven de
aarde.” En meteen was het zo. En witte wolken kwamen langs die blauwe lucht drijven. Dàt was mooi!
Toen werd het wéér avond; De tweede dag was ook voorbij.

MEMORIEVERS
Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

De beschrijving van God die de hemel en de aarde geschapen heeft moet begrepen worden als: 1) recent, i.e.,
duizenden en niet miljoenen jaren geleden; 2) ex nihilo, i.e., uit het niets; 3) speciaal, i.e., in zes opeenvolgende
perioden die ‘dagen’ genoemd worden en verder al zodanig onderscheiden worden door de uitdrukking “het
avond geweest en het was morgen geweest.” De Bijbel ondersteunt niet een scheppingsdatum die eerder dan
ongeveer 10.000 jaar geleden is.
In het begin. Terwijl God eeuwig bestaat (Ps.90:2), markeert dit het begin van het universum in tijd en ruimte.
God wilde dat dat zijn volk wist over de oorsprong van de aarde.
God. Elohim is een algemene term voor godheid en een naam voor de Ware God, doch ook wel gebruikt voor
heidense goden (Gen.31:30), engelen (Ps.8:6), de mens (Ps.82:6), en rechters (Ex.21:6). Mozes deed geen
poging om het bestaan van God te verdedigen of uit te leggen wie Hij was als persoon of in Zijn werken, wat
elders besproken wordt (Jes.43:10, 13). Beide behoren gelooft te worden door geloof (Heb.11:3, 6).
Schiep. Dit woord wordt hier gebruikt van Gods creatieve activiteit alleen, hoewel het af en toe elders gebruikt
wordt van materie dat al bestond (Jes.65:18). De context eist in niet mis te verstane bewoording dat dit een
schepping was zonder bestaand materiaal (zoals in andere teksten: cf. Jes.40:28; 45:8, 12, 18; 48:13; Jer.10:16;
Hand.17:24).
De hemel en de aarde. Alles van Gods schepping is opgenomen in deze samenvattende verklaring, dat ook alle
zes opeenvolgende scheppingsdagen omvat.
Voor het aanleren van dit vers kun je gebruik maken van de ‘scheppingsdraaischiijf’ verderop in de les. Je kunt
dit voor de les gemaakt hebben of verwerkt de introductie van het memorievers met het knutselwerkje samen
met de kinderen.

Flanelbord
Gebruik de juiste figuren om de les te presenteren. Begin de les met al de figuren op het flanelbord. Zeg tegen
de kinderen: “In het begin was alleen God er (haal Adam en Eva eraf), er waren geen dieren (haal alle dieren
weg), en er waren geen bomen (haal de bomen weg). Doe dit totdat alle stukken weg zijn. Wanneer je het
verhaal vertelt, kun je de figuren terug plaatsen.
Klok
Gebruik een analoge klok en laat de kinderen zien dat God alles geschapen heeft in 6 dagen van 24 uur door de
wijzer rond te laten gaan. Laat de kinderen kijken wanneer je de wijzer eenmaal verplaatst voor de morgen en
eenmaal voor de avond. Leg aan de kinderen uit dat dit de tijd is die God gebruikte om de hemel en de aarde te
scheppen. Draai de wijzer telkens rond bij elk scheppingsdag.
Variatie: doe het licht uit tijdens de ‘avond’ en weer aan tijdens de ‘morgen’ of laat de kinderen werken op de 6
dagen van de schepping en rusten op de zevende dag.
Het begin
Er zijn veel theorieën over hoe de wereld ontstaan is en hoe leven begon. Vraag de kinderen wat zij gehoord
hebben hierover. Maak een lijst op het bord. Wat denken de kinderen over deze verschillende theorieën? In de
les zullen de kinderen de waarheid leren over hoe het leven begon.

GENESIS LES 1  GOD SCHEPT DE HEMELEN EN DE AARDE

IJSBREKERTJES
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Ken de Schepper
Neem twee tegengestelde kunstwerken mee. Een kan een kopie van een schilderij zijn en de ander het werk
van een klein kind. Vraag de kinderen om goed na te denken over de “scheppers” van deze werken. We kunnen
iets vertellen over een persoon door naar het werk dat hij gemaakt heeft, maar er is veel wat we nog niet
weten. Hoe zouden we meer te weten kunnen komen? Denk nu eens na over Gods schepping. Rom.1:20
verteld ons dat sinds de schepping van de aarde duidelijk Gods onzichtbare kwaliteiten – Zijn eeuwige macht
en goddelijke natuur – te zien zijn en dat wat er gemaakt is, dat de mens zonder excuus is. Wat kunnen we over
God te weten komen als we naar Zijn schepping kijken? Laat de kinderen dingen opnoemen en schrijf ze op het
bord. Door deze dingen te weten, hebben we dan een relatie met God? Hoe kunnen we Hem werkelijk kennen
– niet alleen iets van Hem weten?
Scheppingsrelatie
Leer de kinderen de volgende relaties in de schepping om hen te helpen de dagen van de schepping op juiste
volgorde te herinneren. Gebruik de onderstaande informatie om de kinderen te laten zien hoe dag 1 relateert
aan dag 4, dag 2 relateert aan dag 5 en dag 3 relateert aan dag 6.
God vulde de fundamenten
Dag 4: Zon, maan en sterren
Dag 5: Vis en vogels
Dag 6: Dieren en de mens

KNUTSELACTIVITEITJES

Van dichtbij bekeken
Neem een vergrootglas mee en een paar dingen, die God geschapen heeft (een bloem, dennenappel, wat gras,
en potje met water, schors van een boom, een worm of wat insecten). Stal dit uit op een tafel en laat de
kinderen door het vergrootglas kijken. Hoe zijn deze dingen geschapen? God is de Schepper van het universum.
Hij schiep alles wat we zien. Vandaag zullen we zien hoe het allemaal begon.
De schepping
Verdeel de kinderen in zeven groepen. Geef elke groep een groot stuk papier. Geef elke groep het
Bijbelgedeelte dat overeenkomt met de scheppingsdag die je hen toebedeeld hebt. Laat de groep het gedeelte
samen lezen en een lijst maken wat ze moeten tekenen en kleuren. Geef de groep 10-15 minuten om een
tekening te maken over wat er gebeurde op die dag van de schepping. Zorg ervoor dat elk kind gelegenheid
krijgt om op het papier te tekenen. Wanneer de tekeningen af zijn, mogen de kinderen bij hun tekening blijven
zitten terwijl de les gegeven wordt. Ga tijdens je les van tekening naar tekening.
Variatie: doe hetzelfde als hierboven beschreven staat maar ga dan met de kinderen naar buiten en baken 7
gebieden op de stoep af. Verdeel de kinderen in zeven groepen en laat ze met stoepkrijt tekeningen maken van
de scheppingsdag die hen toebedeeld is.
Gods schepping voelen
Stop de volgende dingen in een zak: zand, bladeren, een bloem, gras en een gloeilamp. Laat de kinderen hun
ogen sluiten en in de zak voelen en raden wat God gemaakt heeft.
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Wat voor dag is het?
Verdeel de kinderen in zes groepen en geef ze nummers van 1 tot 6. Vertel dat elk nummer correspondeert
met een dag van de schepping. Geef elke groep vijf minuten om te bespreken, zonder gebruik van de Bijbel,
wat God op die dag schiep. Schrijf de antwoorden per groep op het bord. Laat ze dan naar de les luisteren en
zien of ze juist waren in hun antwoord. Je kunt eventueel de juiste antwoorden belonen met een kleine prijs.
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God schiep fundamenten
Dag 1: Licht
Dag 2: Water en lucht
Dag 3: Land en planten

Variatie: neem 6 (papieren) zakken en nummer die van 1-6. Deze zakken corresponderen met de
scheppingsdagen. Terwijl je de les geeft, kies een kind uit die dingen uit de zak haalt.
Gods eigenschappen in de schepping
De volgende eigenschappen zijn in deze verzen te zien en kunnen helpen bij de vraag “Waarom zouden we
geloven in God en Hem aanbidden?” Bijvoorbeeld: God is eeuwig (Gen.1:1); Schepper (Gen. 1:1); almachtig
(Gen. 1:2-31); goed (Gen. 1:10, 12, 18, 21, 31); een Drie-eenheid (Gen. 1:26-27). We kunnen bidden tot God en
Hem danken dat Hij dit alles is.
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Memoriespel
Gebruik het knutselwerkblad 3 ‘God schiep’, maar laat de dagen weg. Schrijf op het bord de nummers 1 tot 6.
Wijs een kind aan om een scheppingsdag bij het juiste nummer te plakken. Doe dit totdat alle dagen geweest
zijn. Laat de kinderen hun ogen sluiten en veeg dan alle nummers van het bord en plak alle plaatjes door elkaar.
Laat ze dan de ogen openen en vraag een kind om het nummer 1 bij het juiste plaatje te zetten. Herhaal dit
met elke dag van de schepping. Wanneer dit klaar is zet alles in de juiste volgorde en herhaal met de kinderen
wat God op elke dag geschapen heeft. Variatie: in plaats van de nummers weg te halen kun je ze ook door
elkaar schudden en de plaatjes erbij laten plakken.
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God sprak
Kun jij je het voorstellen dat God de macht heeft om dingen een bestaan te geven door te spreken? Vraag de
kinderen of het hen wel eens gelukt is om een hond te leren zitten of een truckje te laten doen. Laat ze dit
delen. Spreek over de tevredenheid om macht te hebben om iets te laten gebeuren door het spreken. Vraag de
kinderen om zich in te beelden dat God tevreden was wanneer Hij de hele schepping maakte. Genesis 1
herhaalt het stuk “en God zei” vele keren. We leren ook in Genesis 1:31 dat “God zag dat het goed was”. Als
Gods woord machtig genoeg is om het hele universum te scheppen en alles wat daarin is, hoe machtig is Zijn
geschreven Woord in ons leven? Wanneer we er elke dag naar streven om Zijn Woord te gehoorzamen, laten
we ons dan de reden herinneren: Omdat God het zei.
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KNUTSELWERKJES
Scheppingsdraaischijf
Maak een kopie van de twee schijven op karton en geef elk kind een kopie. Laat ze de tekeningen kleuren. Laat
ze daarna de cirkels uitknippen en het driehoekje van de bovenste cirkel. Maak de twee cirkel aan elkaar vast
door een splitpen door het midden te duwen. De kinderen kunnen zo de onderste cirkel draaien om te zien wat
God op die dag geschapen heeft.
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‘God schiep’ halsketting of boek
Halsketting: geef elk kind zes cirkels met gaatjes in de bovenkant. Laat de kinderen ze inkleuren en/of
decoreren met plaatjes. Spreek met hun over wat God gemaakt heeft elke dag, hoe Hij alles geschapen heeft
met Zijn woorden en dat alles goed was. Laat de kinderen de cirkels uitknippen (of knip ze vooraf uit) en rijg ze
op volgorde aan een stuk garen.
Boek: plak de zes plaatjes op rechthoekige stukken papier. Niet de 6 stukken aan elkaar om een boekje te
maken.

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Scheppingskubus
Kopieer dit blad. Laat de kinderen op elk vlak een tekening maken van elke dag van de schepping en vermeld
de dagen erop. (kopieer eventueel het knutselwerkblad 3 ‘God schiep’ in kleiner formaat zodat deze passen in
de vakken van de kubus). Laat de kinderen de kubus uitkippen en laat zien hoe ze deze moeten vouwen. Lijm
de kubus in elkaar. Je kunt eventueel een stuk garen aan de kubus maken om hem op te hangen.
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SCHEPPINGSDRAAISCHIJF
Bovencirkel
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SCHEPPINGSDRAAISCHIJF
Ondercirkel
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SCHEPPINGSKUBUS
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‘GOD SCHIEP’ HALSKETTING OF BOEK
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GOD SCHEPT DE HEMELEN EN DE AARDE
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 1:1-2:3

MEMORIEVERS
Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wie schiep de hemelen en de aarde? ____________

 Hoe lang deed God erover om de hemelen en de aarde te maken?
____________
 Schrijf iets op dat God gemaakt heeft op de
eerste dag ____________
tweede dag ____________

vierde dag ____________
vijfde dag

____________

zesde dag

____________

 Genesis 2:3 zegt ons wat God deed op de zevende dag.
God z _ _ _ _ _ Zijn schepping.
God r _ _ _ _ _

(stopte met scheppen).

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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derde dag ____________
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 Wie schiep God? ____________
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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