
Schepping  
BIJBELROOSTER 

(VOOR DE EERSTE ADVENTSWEEK)* 
- geschikt voor peuters – 

 

Dag 1: Het licht  

Lees Genesis 1:1-5 
Peutervraag bij vers 1: Wie heeft de hemel en de aarde geschapen? 
Overige: Wat is scheppen? Wat zegt dit over Gods macht (zie bijvoorbeeld Psalm 33:9)? Wat schiep 
God op de eerste dag (vers 5)? Als de Heere dit kan in de schepping buiten, kan Hij dit ook in ons 
hart – wat betekent dat voor ons (zie bijvoorbeeld Mattheüs 4:16)?  

 
Dag 2: dampkring 

Lees Genesis 1:6-10 
Peutervraag bij vers 10: Wat zag God aan het einde van de dag? 
Overige: Op de tweede dag maakte God scheiding tussen de wateren op de grond en in de lucht; 
hoe noemde de Heere dat (vers 6-8)? Waar is de hemel? Wie zijn daar? Wat heb je daar aan 
(Vraag&Antwoord 49 van de Heidelbergse Catechismus)? 

 
Dag 3: Gras, kruid en bomen 
Lees Genesis 1:11-13 

Overige: Vertel in eigen woorden wat er op de derde dag geschapen werd? Noem hierbij voor jullie 
bekende voorbeelden. Wat leren ze ons (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2)? 
Peutervraag: Kijk/Ga samen naar buiten en laat je peuter (met jouw hulp) aanwijzen wat de Heere 
op de derde dag geschapen heeft.  

 
Dag 4: Zon, maan en sterren 
Lees Genesis 1:14-19 
Peutervraag: Wat heeft de Heere op de vierde dag gemaakt? Kun je het aanwijzen in de lucht (het is 
waardevol om voor het naar bed gaan naar de maan en sterrenpracht te kijken)? 

Overige: Wat is het doel van de lichten aan de hemel (zie vers 14 en kanttekening 27)? Wat 
betekent dat voor onze tijdsbesteding? Wat leert het ons dat de tijd door de Heere geschapen is 
(Openbaring 10:6)? 
 
Dag 5: Vissen en vogels 
Lees Genesis 1:20-23 
Peutervraag bij Genesis 1 vers 20 en 21: Wat schiep God op de vijfde dag? 
Overige: Welke opdracht geeft de Heere aan de vissen en vogels (vers 22)? Zo wordt de aarde vol 
van Gods goederen/rijkdommen, zegt Psalm 104. Wat is daar de bedoeling van (Psalm 19:2)? Doe jij 
dat ook? 
 
Dag 6: Vee en mens  -  man en vrouw 
Lees Genesis 1:24-31 Genesis 2:1-3 
Peutervraag: Hoe heet de eerste mens die de Heere geschapen heeft? 
Overige: Wat schiep God op de zesde dag? De Heere schiep de mens naar Zijn beeld (vers 26). Wat 
betekent dat (zie eventueel kanttekening 44)? Wie naar de mens keek, zag hoe God was! Is dat bij 
ons ook zo? Wat betekent het gebed: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk’?   



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
*NB: Dit Bijbelrooster is te gebruiken in de eerste Adventsweek, maar ook los van Advent,  

bijvoorbeeld wanneer je met je kind(eren) stil wilt staan bij de zondeval. 
 

Extra: 
Bij dit Bijbelrooster vind je op www.bijbelsopvoeden.nl via de product-tag ‘schepping’ of ‘Advent en 
Kerstfeest’: 
- een kleurpuzzelplaat: elke dag kun je een puzzelstukje dat aansluit bij het gelezen Bijbelgedeelte 
kleuren en opplakken 

- Genesis 1 vers 31a uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren van 
deze Bijbeltekst 
- een document met Psalmversjes, Bijbelliederen en verwerkingsopdrachten bij dit thema 
- een Bijbelmoment over de schepping 
- een Bijbelse kijktafel. 

 

Verdieping bij dag 6 met oudere kinderen: 

De Heere bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw. Matthew Henry zegt 
zijn Bijbelverklaring: ‘De vrouw werd gebouwd, niet uit zijn [Adams] hoofd om hem te 
overtreffen, niet uit zijne voeten om door hem vertreden te worden, maar uit zijne zijde, om zijn 
gelijke te wezen onder zijn arm, om door hem beschermd te worden, en nabij zijn hart om door 
hem te worden bemind’.  

Kun je vertellen wat dit betekent? 
Uit welke tekst kun je zien dat de Heere het huwelijk tussen  man en vrouw heeft ingesteld? 

 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

