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Adventsweek 1: Schepping 
Adventsweek 2 = Zondeval: de Heere Jezus nodig 

Adventsweek 3 = Advent: de Heere Jezus beloofd 

Adventsweek 4 = Kerstfeest: de Heere Jezus gekomen 

 
Bijbel 
Genesis 1 en 2  

Zie het Bijbelrooster ‘Adventsweek 1’:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/schepping-adventsweek1/ 

 
 

Bijbelse vertelling 

         
Je vindt deze Bijbelse geschiedenis ook in Kijk&Luister deel 1 van Laura Zwoferink 

  

 
Bijbeltekst 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis131a-leren/ 
 

In het boekje ‘Wat er in de Bijbel staat en andere liederen’ van A.M. Brouwer-Karels 
(ProMusica muziekuitgeverij) staat een melodie bij deze Bijbeltekst.  
Via deze link kun je deze melodie vinden:  

https://jeugdevangelisatie.nl/files/bijbelteksten-op-muziek.pdf 

Laura Zwoferink 

In het begin – Bijbelverhaal voor peuters 

Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033125317 
 

 

 

 
Bijbelleesboekje Adam en Eva,  

vanaf 4 jaar,  

Ditteke den Haan,  

GBS, ISBN 9789072186683 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/schepping-adventsweek1/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis131a-leren/
https://jeugdevangelisatie.nl/files/bijbelteksten-op-muziek.pdf
https://gbs.nl/isbn-code/9789072186683/
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Psalmvers 
Psalm 136 vers 5 (meerdere versjes van deze Psalm zijn geschikt) 

  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-136-vers-5/ 
 
Psalm 121 vers 1 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-121-vers-1/ 

 
Psalm 100 vers 2 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-100-vers-2/ 

 

Bijbellied 
1. In het begin lag de aarde verloren 
In het begin lag de aarde verloren 

in het begin in de duisternis; 
God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
't licht dat vandaag onze dag nog is. 

Tekst: Hanna Lam & Muziek: Wim ter Burg 
Bron: Alles wordt nieuw, deel 1 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/162-in-het-begin-lag-de-aarde-verloren-1_5_7 
(Er zijn 6 coupletten. Je kunt kiezen welke je aan wilt leren) 
 
2. God, Vader, Zoon en Heil’ge Geest 
God, Vader, Zoon en Heil'ge Geest! 

Gij zijt van eeuwigheid geweest; 
Gij schiep de wereld in de tijd, 

Gij toont dat Gij almachtig zijt. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-136-vers-5/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-121-vers-1/
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Tekst: Franciscus Ridderus, melodie: César Malan  
Bron: Elk zing’ Zijn lof, lied 78 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=213 
(Er zijn 4 coupletten – vrij hoge moeilijkheidsgraad) 
 
3. God Die alles maakte 

God Die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht blij, 
De hemel, zee en aarde. Zorgt ook voor mij. 
Tekst: S.B. Rhodes 
(Er zijn drie coupletten)  
Je kunt ze onder meer vinden in het boekje Bijbelse liederen voor jonge kinderen – A. 
Jacobsen-Bosma, uitg. De Banier. Je vindt hier een inkijkexemplaar met dit lied: 
https://www.debanier.nl/bijbelse-liederen-voor-jonge-kinderen 
 
4. Waar komt alles om ons heen vandaan? 
Tekst: Attie van Amerongen, componist: T.J. van Driel  
Bron: Ook uit de mond der kind’ren 
(Er is één couplet) 
Je kunt dit lied ook vinden in het boekje Bijbelse liederen voor jonge kinderen – A. Jacobsen-
Bosma, uitg. De Banier. Je vindt hier een inkijkexemplaar met dit lied: 
https://www.debanier.nl/bijbelse-liederen-voor-jonge-kinderen 
 
   

Opzegversje 
De eerste dag schiep God het licht 

De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht 
De derde dag schiep Hij gras, kruid en bomen 

De vierde dag deed Hij de hemellichten komen 
De vijfde dag zijn vis en vogels voortgebracht 
De zesde dag het vee en het menselijk geslacht 
 
Je vindt hier een plaat om dit opzegversje 

met kinderen te leren: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/schepping-doeplaat-3-10-jaar/ 
Je kunt ook deze kleurplaat gebruiken:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen424b-kleuren/ 
 

 

Kijktafel 

  
- Kies een dienblad, bakje, kastje of iets dergelijks om te gebruiken 

 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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- Bedek de bodem met blauw papier (water) en/of groen papier (gras) en/of bruin 
papier (aarde) Je kunt er evt. wat zand, schepjes, steentjes ed. op strooien 

- Zoek samen naar spulletjes die er opgezet kunnen worden: van duplo of playmobil 
dieren, bomen, bloemen, twee mensen enz.  

- Zet het boekje met de Bijbelse vertellingen er in 
- Ook verwerking 1 en 2 kun je er bij doen 

- Zet ook de Bijbeltekst erbij. 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/schepping/ 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/schepping-2/ 

 

 
 

Verwerking 
1. Adventskleurpuzzelplaat 
- Hang vier A-4 tjes op een deur of muur.  
Elk A4-tje staat voor een Adventsweek.  
Als deze vier vellen vol zijn, is het Kerstfeest. 
- Print de Adventskleurpuzzelplaat week 1 - schepping uit.  

- Knip de puzzelstukjes los. Kleur elke dag een stukje in en  
plak deze op. De puzzelstukjes sluiten aan bij het Bijbelrooster  
van Adventsweek 1. Na zes dagen is de puzzel compleet.  
 

  
 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventskalender-schepping-zondeval-advent-

kerstfeest-2-8-jaar/ 
 
 

2. Verdieping voor oudere kinderen vind je in het gezinsmoment (thuis) of de objectles 
(school en kerk) over schepping. 

Gezinsmoment: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/scheppingsweek/ 
Objectles: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/scheppingsweek-2/ 
 

 
3. Scheppingsonderdelen kleien of prikken/kleuren 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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Kleien> Zoek kleivormen van dieren/bloemen/bomen enz. Laat je kind van klei deze vormen 
maken. Als de klei hard mag worden, kunnen de spulletjes bij de kijktafel geplaatst worden. 
Als je geen vormen hebt, vind je hieronder een plaat met wat voorbeelden van 
(klei)vormpjes van dieren/bloemen. Print deze afbeelding en knip de vormen uit. Maak de 
klei plat en snij (samen) met een plastic mesje de afbeeldingen eruit.  
 
Kleuren/Prikken> Deze plaat kun je ook laten kleuren en uitknippen of prikken en op de 
kijktafel leggen of zetten.  
 
Bespreek ondertussen dat de Heere niets nodig had toen hij de wereld schiep. Hij sprak én 
het was er (Genesis 1 en 2, Psalm 33:9). Mensen hebben materiaal nodig om spullen te 
maken, maar de Heere niet.  
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