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Groen doen 
BIJBELLEESROOSTER OVER ZORGEN VOOR DE SCHEPPING 

 
 

Maandag: Groen in de schepping 
Lees Genesis 1:11-13 en 26-28 

Wanneer is de kleur groen voor het eerst op de aarde gekomen? Je hebt het gelezen: op de 

derde dag. Eerst was er zwarte duisternis op de aarde (vers 2). Toen schiep God het witte 
licht (vers 3). Toen kwam het blauw van het water en de lucht (vers 6). Daarna kwam de 

zwartbruine aarde tevoorschijn (vers 10). En toen schiep God het groen (vers 11). Wat 
maakte de Heere het mooi op de aarde! Groen is een rustgevende kleur. Je ogen komen 
ervan tot rust. Je hersenen gaan ontspannen. Daarom is het zo goed voor je om buiten te 

wandelen, fietsen of spelen. Let vandaag maar eens extra goed op de groene kleur van de 
schepping.  

De Heere heeft aan de mens de opdracht gegeven om voor de schepping te zorgen. Je hebt 
daar ook al iets van gelezen. In Genesis 2 hoor je het nog duidelijker: de HEERE God nam de 
mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. Wat is de Heere 

goed dat Hij de schepping aan de mens geeft. Hij legt de schepping in de handen van 
mensen. Hij vertrouwt jou de schepping toe. Jij mag aan de schepping bouwen. En je moet 

de schepping bewaren. 
Gesprek 

Noem eens een paar voorbeelden van bouwen aan de schepping!  

En wat kun jij doen om de schepping te bewaren?  
De schepping is van God. Wat betekent dat voor hoe jij ermee omgaat? 

 
-X-X-X-X- 

 

Dinsdag: Groen in je mond 
Lees Genesis 1:29-31 

Welke groente heb je gisteren gegeten? Welke kleur had deze groente? Groen-te betekent 
letterlijk: dat wat groen is. Tegenwoordig wordt het voor allerlei kleuren groente gebruikt. 
Ook oranje wortelen en rode bieten zijn groente. Wie heeft deze groenten aan de mens 
gegeven? De Heere. Je hebt het gelezen: wat op de aarde groeit en wat in struiken en 
bomen groeit, is eten voor de mens. In Genesis 9 staat het nog een keer dat God het groene 

kruid aan de mens als voedsel geeft. Hier komt dus ons woord groente vandaan. Het eten 
dat de Heere ons geeft, is heel gezond voor mensen. Veel gezonder dan snoep en allerlei 

eten dat in fabrieken wordt gemaakt. Daarom is het zo belangrijk om groente en fruit te 
eten. Wat zorgt de Heere goed voor de mens die Hij geschapen heeft! Na de zondeval groeit 
er niks meer op de aarde en aan de bomen zeker? Dat hadden de mensen wel verdiend! 
Maar de Heere blijft voor mensen zorgen, ondanks al hun zonden. Wat een wonder is dat! 
Daarom bid en dank je voor je eten! 

Gesprek 
Betekent dit dat een mens geen vlees mag eten? Lees het antwoord in Genesis 9 vers 3! 

De groente op je bord komt van de Heere. Wat betekent dat voor hoe jij het op eet? 
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Woensdag: Groen in je hart 
Lees Jesaja 55:6-13 

Na een regenbui zeg je het soms tegen elkaar: ‘Wat is alles weer mooi groen buiten!’ Wat 
gebeurt er als het regent (vers 10)? Het regenwater trekt in de grond. Daardoor ontkiemen 
zaadjes. Daardoor groeien plantjes. Daarvan drinken bomen waardoor er vruchten komen. 
Er groeit leven! 
Jesaja vergelijkt de regen met de Bijbel. Elke dag hoor je Gods Woord. Het klinkt in je oor. 
Komt het ook in je hart? Je hart is nog zwarter dan de aarde. Zonder dat je daar iets voor 
doet, groeien er doornen en distels (vers 13). Doornen en distels steken en prikken. Ze 
wijzen naar de zonden in je hart en naar de duivel die de baas is in je hart. Het is nodig dat er 
nieuw leven komt, dat de doornen en distels verdwijnen en er groene plantjes van geloof en 
vruchten van bekering komen. Hoe kan dat nieuwe leven er komen? Door het Woord en de 
Heilige Geest (Jesaja 44:3-4). Jesaja zegt (vers 13): Dan komt er voor een doorn een 
dennenboom en voor een distel een mirtenboom. Als dat gebeurt, krijgt de Heere de eer. 
Dan is er blijdschap in de hemel en op de aarde. Dan zingen de heuvels en klappen de 
bomen in hun handen (vers 12). Dan hoor je de eer van God ruisen door de bomen en over 
de heuveltoppen. Heb je dit lied weleens gehoord? 

Gesprek 

Je bidt om een nieuw hart. Je hoort dat je een nieuw hart moet krijgen en kunt krijgen.  
Wat is ‘een nieuw hart’? Leg het in eigen woorden aan elkaar uit!  
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Donderdag: Groen in je hand 
Lees Psalm 8 

David kijkt om zich heen. Hij ziet de zon, de maan, de sterren, de dieren, de vissen, de 
vogels… Het zijn voor hem allemaal letters in het boek van Gods schepping (Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, artikel 2). Die letters vertellen hem hoe groot God is. En daarom zingt hij: 
‘O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!’ 
Als David voelt hoe groot God is, voelt hij ook hoe klein een mens is. En dan roept hij het uit: 
‘Wat is een mens!’ Hij bedoelt allereerst: wat is het een groot wonder dat de grote en heilige 
God Zijn Woord en Zijn Zoon wil geven aan zondige mensen. Maar hij bedoelt ook: wat is het 
een wonder dat de grote en heilige God Zijn schepping geeft aan mensen om ervoor te 
zorgen! De schepping is een werk van Gods handen. Hij heeft alles geschapen. En nu geeft 
Hij het in de handen van mensen om ervoor te zorgen. 
Als je nu net als David de schepping ziet als letters die je vertellen hoe groot God is… dan 
weet ik zeker dat je goed voor de schepping zult zorgen. Dan zie je in de zon, de koeien, de 
schapen, de bomen, de bloemen, de vogels, de kikkers, de vlinders en noem maar op… de 
hand van de HEERE! En dan wil jouw hand de schepping beschermen en er goed voor 
zorgen! Dan wil je groen doen! 

Gesprek 
Leer met elkaar het laatste vers van Psalm 8 uit het hoofd. Wat betekent dit vers?  

Waar zie jij de heerlijkheid van God in de schepping? 
Noem eens wat voorbeelden van ‘groen doen’! 
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Vrijdag: Groen in de hemel 
Lees Openbaring 4:1-4 

In de verzen die je hebt gelezen, kijkt Johannes in de hemel. Zijn er kleuren in de hemel? Hoe 
zal het er in de hemel uitzien? Als je daarover nadenkt, denk je misschien ook aan blinkend 
goud. De Bijbel vertelt ons inderdaad dat er goud zal zijn. Kijk maar in vers 4 bijvoorbeeld. 
Toch zijn er ook kleuren! Je hebt erover gelezen. Johannes ziet een troon in de hemel waar 
God de Vader op zit. Hij ziet niet hoe God de Vader eruit ziet, maar hij ziet wel een Gedaante 
in allerlei verschillende en blinkende kleuren. De kleuren doen hem denken aan schitterende 
veelkleurige stenen. Rondom de troon ziet hij een regenboog. Geen halve regenboog die wij 
weleens zien, maar een regenboog die helemaal rond is. Geen regenboog met allemaal 
verschillende kleuren zoals wij die kennen, maar een regenboog die helemaal groen is 
(smaragd). Ook in de hemel zal de kleur groen dus zijn.  
Wat betekent die groene regenboog rond de troon in de hemel? Zoals God voor Noach 
zorgde toen de storm en watervloed op de aarde was, zo zorgt Hij ook voor Zi jn kinderen op 
aarde die het moeilijk hebben door stormen en watervloeden van vervolging of andere 
moeilijkheden. De Heere regeert! Hij zorgt tot de laatste dag van de wereld!  

Gesprek 
Denk je dat Gods kinderen op aarde goed voor de schepping zorgen? Waarom wel/niet? 

Waarom is de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ook een reden om zuinig te zijn op 
de schepping die er nu is?  
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Je vindt bij dit rooster de volgende verwerkingsmaterialen: 

- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school/kerk) om met kinderen na te denken over 
GROEN DOEN: zorgen voor de schepping 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/groen-doen-1/ 
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school/kerk) om met kinderen te luisteren naar het 
scheppingslied. De schepping zingt niet alleen (vanuit Psalm 148), maar zucht ook vanwege 
ons verkeerd omgaan met de schepping (vanuit Romeinen 8:22). 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/groen-doen-2/ 
- Bijbelteksten om te leren en te kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis215-kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis215-leren 
www.bijbelsopvoeden.nl/procuct/psalm8-kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/prodcut/psalm87-leren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm810-leren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm104-kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm10424a-leren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm148-kleuren 
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