God de Schepper
-gezinsmoment of objectles (3-13 jaar)
Catechismus Zondag 9

God is de Schepper van hemel en aarde.
Dit eerste artikel van de 12 artikelen
staat in kerk en wereld onder druk.
Daarom is het goed om ook jonge kinderen al te onderwijzen
in de leer van de schepping.
Vooraf
Mensen die niet in de Bijbel als het Woord van God geloven, denken dat de wereld is
ontstaan door een ‘grote oerknal’. Deze objectles / dit gezinsmoment helpt kinderen
ontdekken dat de schepping niet het gevolg kan zijn van een explosie. Een explosie
vernielt altijd en zet nooit dingen in elkaar. De schepping kent orde en moet door
Iemand deskundig in elkaar gezet zijn: door God, de Schepper.
Nodig:
Haal een oud horloge of een oude klok uit elkaar en neem de onderdelen in een zak
mee naar deze bijeenkomst.

Binnenkomer
-Laat kinderen door middel van het stellen van vragen ontdekken hoe bijzonder deze
aarde is. Dag en nacht wisselen elkaar af, net als de seizoenen. Het heelal zit
prachtig in elkaar, eb en vloed en dergelijke. (Gebruik eventueel een powerpoint om
dit nog meer zichtbaar te maken.)
-Vergelijk de loop van de aarde met de werking van een klok of horloge.
-Laat de kinderen de onderdelen van de klok/het horloge zien. Kijk goed naar al die
stukjes en benoem dat dit allemaal onderdelen zijn van het uurwerk.
-Vraag de kinderen of de onderdelen door een explosie of iets dergelijks een klok of
horloge kunnen worden.
-Doe de onderdelen in een zak. Schud de zak goed door elkaar (effect van een
explosie). Laat eventueel de hele kring een keer schudden. Kijk erin. Is de klok/het
horloge in elkaar gezet? Nee, natuurlijk niet.
-Het moet nauwkeurig in elkaar gezet worden door iemand die er verstand van heeft
en die precies weet waar elk onderdeel hoort. Zo is het ook met deze wereld. Aan
heel veel dingen kun je zien dat deze wereld zorgvuldig ontworpen en gemaakt is.

Bijbel erbij
- Lees Genesis 1:1-25 of Psalm 104:1-24 als je bij de schepping stil wilt staan.
- Lees Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus als je de lijn wilt trekken naar
het persoonlijke leven.
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Bezig
Jonge kinderen: Laat ze de kleurplaat van de schepping kleuren die je vindt op
www.bijbelsopvoeden.nl
Oudere kinderen: Laat ze uit hun hoofd leren wat God op welke dag schiep. Een
opzegversje als handvat daarbij vind je ook op www.bijbelsopvoeden.nl

Besluiten
Gezin: Maak een Bijbelse kijktafel bij Psalm 104 vers 24 en leer deze tekst met
elkaar.
School: Schrijf Psalm 104 vers 24 op het bord.
Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE!
Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt.
Het aardrijk is vol van Uw goederen.
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