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SCHEPPING 

Gezinsmoment voor thuis 
Objectles voor school 

 
Meer dan ooit is het belangrijk om kinderen al vroeg in te prenten: 
‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt’. 

Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school)  
geeft daar handvatten voor. 

 
 

Bespreken 
- Hoe is deze wereld ontstaan (Genesis 1:3a)? 
- Wat valt je op als je het verslag van de schepping leest? 
(Dat de Heere zo ordelijk te werk gaat. Stukje voor stukje schept Hij de hemel en de aarde en 
alles wat erop is. Daarbij zie je verband tussen dag 1 en dag 4, dag 2 en dag 5, dag 3 en dag 
6) 
- Er zijn ook mensen die geloven niet in de schepping. Hoe geloven zij dat deze aarde 
ontstaan is? (Zij geloven dat het begonnen is met een grote oerknal en dat daarna het ene 
wezen uit het andere wezen ontwikkeld – evolutie) 
- Waar denk je aan bij een knal? (Als je een harde knal hoort, zijn er dingen stuk. Vuurwerk 
dat uit elkaar spat. Een bom die vernietigt. Een ontploffing…) 
- Ik ga jullie laten zien dat uit een knal geen ordelijke schepping tevoorschijn kan komen. Een 
knal maakt altijd chaos, nooit orde. Een knal maakt stuk en niet heel. 
 

Binnenkomer 
- Print de puzzel van de schepping die je op www.bijbelsopvoeden.nl kunt vinden op stevig 
papier en knip de puzzelstukjes uit.  
- Stop de puzzelstukjes in een plastic zakje. 
- Blaas het zakje zo ver mogelijk op en laat het knallen. 
- Kijk goed wat er gebeurt. (Het zakje knalt uit elkaar en de puzzelstukjes dwarrelen door de 
kamer/het lokaal. De puzzelstukjes kunnen op deze manier nooit op hun plek vallen) 
 

Bijbel 
Lees een aantal verzen uit Genesis 1 en leg de vinger bij de orde die de Heere in de 
schepping gelegd heeft. Wat leert ons dit (Psalm 104:24). 

 
Bezig 

Jonge kinderen: 
- Je kunt ze een kleurplaat van de schepping laten kleuren (zie bijvoorbeeld 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis11-26-kleuren/ )of ze zelf de dagen van de 
schepping laten tekenen. 
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- Je kunt ze de puzzel van de scheppingsdagen geven en laten kleuren en opplakken (te 
vinden op www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis1-kleuren/ ) 
- Je kunt met ze onderstaand opzegversje van de schepping leren of een Bijbeltekst over de 
schepping (www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen424b-leren ). 
 

  
 

 
Oudere kinderen: 

- Hieronder vind je de cijfers 1 t/m 7 die staan voor de zeven scheppingsdagen. Laat de 
kinderen het cijfer vullen met tekeningen, afbeeldingen, plaatjes van wat God op deze dag 
schiep. Wees daarbij creatief. Gebruik bijvoorbeeld vilt voor gras en bomen, watten voor 
wolken, bloemetjes bij de bloemen en dergelijke. Knip daarna de cijfers uit en plak ze op een 
mooi vel papier. 
- Je kunt je met oudere kinderen ook in de evolutietheorie verdiepen om weerwoord te 
hebben wanneer rekenschap gevraagd wordt. 
 

 
Besluiten 

Waarom is het zo belangrijk dat je weet en gelooft dat de Heere alles geschapen heeft? 
(Je hoort het telkens bij de profeten, met name bij Jesaja. Als God zo machtig is dat Hij alles 
uit niets geschapen heeft, kan Hij ook nieuw leven geven aan mensen die dood zijn door de 
zonden en helpen als er moeilijkheden zijn. Zie bijvoorbeeld Jesaja 40:26 of 41:20. En omdat 
God dit allemaal kan en doet, is Hij het waard dat wij Hem eren.)  
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