
Letters in Gods boek 
-gezinsmoment over de natuur- 

(3-13 jaar) 
 

 
De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt 

dat de dingen die God geschapen heeft zijn als letters in een boek. 
De bedoeling van die letters is om te leren Wie God is 

en wat Hij doet (artikel 2). 
Daarom is het belangrijk dat kinderen de schepping leren zien 

en de schoonheid van de schepping ervaren. 
Opdat zij in verwondering leren uitroepen (Psalm 104): 

‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! 
Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt’. 

En ook: 
‘Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid’. 

 
Binnenkomer 

Ga met het gezin de natuur in. Bedenk een mooi plekje en een mooi moment. 
Bijvoorbeeld de zonsopgang op een plaats waar het wat hoger is, de zonsondergang 
bij de zee of een prachtig veld vol bloemen. 
Neem Bijbels mee en pak Deze er voor of na de natuurervaring bij. 
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar artikel 1 en 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 
 

Bespreken 
- Wat zegt artikel 1 over God? 
- Wat zegt artikel 2 over de natuur? 
- Wat betekent het dat de dingen die God geschapen heeft zijn als letters in 

Gods boek? 
- Wat zegt artikel 2 over de Bijbel? 
- Wat moeten wij dus doen met de Bijbel? 
- Wat zien wij op dit moment van de natuur?  
- Wat vertelt de natuur ons daardoor? 

 

Bezig 
Neem een herinnering aan je plekje in de natuur mee naar huis. Op het strand: wat 
zand en schelpen en andere voorwerpen die je vindt. In het bos: wat takken, blaadjes 
of bloemen. In het veld: een veldboeket.  
Zet het veldboeket thuis in de vaas, het zand en de schelpen in een schaal, de 
takken en blaadjes op een dienblad. Zet onderstaande tekst uit Psalm 104 erbij. 
 

Besluiten 
Lees of leer met elkaar Psalm 104:24. 
‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! 



Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; 
het aardrijk is vol van Uw goederen’. 


