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Luisteren naar het lied van de schepping 
BIJBELROOSTER – THEMA:SCHEPPING 

 
MAANDAG: Lied voor de Schepper 
Lees Psalm 104:1-5 en 24 
Wie heeft alles geschapen? Wat doet de dichter daarom (vers 1)? Wat is het licht voor God 

(vers 2a)? Wat zijn de wolken voor God (vers 3m)? Waaraan kun je denken als je de wind 
hoort of voelt (vers 3b)? Kijk vandaag eens naar het licht, let op de wolken, luister naar de 
wind. Wat leren ze je (vers 24)? Welk lied zing jij met je leven (vers 33)? 
 
DINSDAG: Lied van de zee 
Lees Micha 7:14-19 
Welk wonder gebeurde er met de zee toen God Israël uit Egypte leidde (vers 14)? Wat is ook 
een wonder (vers 18)? Waarom is dat een wonder? Wat heeft de zonde met de zee te 
maken (vers 19b)? Welk lied over de zee zingt dit vers? Waar kun je aan denken als je de zee 
ziet? 
 
WOENSDAG: Lied van de bomen 
Lees Jesaja 55:6-13 
Wat is de boodschap van vers 6-7? Als dat gebeurt, groeit er als het ware uit een doorn een 
dennenboom en uit een distel een mirtenboom (vers 13). Leg eens uit over welke 
verandering deze tekst het heeft! Als dat gebeurt, is er blijdschap bij de mensen, in de hemel 
en in de schepping. Hoe hoor je dat in vers 12? Waar kun je aan denken als je in het bos 
wandelt of bomen ziet? 
 
DONDERDAG: Lied van de bloemen 
Lees Hooglied 2:1-4 
Over Wie gaat het in vers 1? Waarmee wordt Hij vergeleken? Waarom? Over wie gaat het in 
vers 2? Waarmee wordt zij vergeleken? Wat betekent dat? Wat leert dit Bijbelgedeelte ons? 
Waar kun je dus aan denken als je prachtige bloemen ziet? 
 
VRIJDAG: Lied van verdriet en verlangen 
Lees Romeinen 8:17-23 
Deze week heb je geluisterd naar het lied van de schepping. Je hebt prachtige liederen 
gehoord. Maar heb je in de schepping ook een lied van verdriet en verlangen gehoord? Welk 
lied van verdriet laat de schepping horen (vers 22)? Kun je daar voorbeelden van geven? Wat 
betekent dat voor hoe wij met de schepping omgaan? Waar verlangt de schepping naar (vers 
18-21)? Wanneer kun je daarnaar verlangen (vers 23)? 

 
Extra:  

Je vindt bij dit Bijbelrooster: 
- Handelingen 4:24 om te leren. Maar je kunt uiteraard ook andere Bijbelteksten leren. 
- Een gezinsmoment om te houden: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-

schepping-letters-in-gods-boek-3-13-jaar/ 
- Een Bijbelse kijktafel: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-schepping/ 

- Een aantal kleurplaten: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/zomer-kleurplaat-bos/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/zomer-kleurplaat-zee/ 
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