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Groen doen (1): zorgen voor de schepping 
OBJECTLES / GEZINSMOMENT (4-12 JAAR) 

 
Groen is de kleur van leven en van de schepping. 

Wat moeten wij met de schepping doen? 

‘Bouwen en bewaren’, zegt de Bijbel: ervoor zorgen…  
Groen moet je doen! Hoe? 

 

 
Binnenkomer 

Jongere kinderen 
Lees het prentenboek ‘Groen moet je doen’ van Christina Goodings of een ander 
prentenboek waarin het gaat over zorgen voor de schepping.  

Oudere kinderen 
Maak op het bord een woordweb bij het woord groen. Waar denk je aan bij ‘groen’? Kies 
een aantal woorden uit en bespreek die waarbij je de brug slaat naar het thema van de 
objectles ‘groen doen: zorgen voor de schepping’.  

 
 

Bespreken 
Groen doen = zorgen voor de schepping.  
- Wat kunnen wij doen? (Bedenk met elkaar concrete dingen uit de leefwereld van kinderen) 
- Waarom is ‘groen doen’ nodig? Daarover gaan we uit de Bijbel lezen. 
 

 
Bijbel erbij 

Lees met elkaar Genesis 2 vers 4-8 en 15 en bespreek deze verzen met behulp van 
onderstaande vragen: 
1. Wie heeft de hemel en de aarde gemaakt (vers 4)? 
2. Op welke dag kwam er groen op de aarde? (Op de derde dag) 
3. Hoe gaat er bij ons een plantje groeien? (Dan moet er eerst een zaadje zijn waaruit het 
groeit en water waardoor het groeit) 
4. Hoe was dat bij God (vers 5)? ( Hij sprak en er waren planten, struiken en bomen. Er was 
geen mens geweest die een zaadje in de aarde stopte en er was nog geen regen) 
5. Op welke dag schiep God de mens (vers 7)? (Op de zesde dag) 
6. Waar woonden Adam en Eva (vers 8)? 
7. Welke opdracht kregen ze (vers 15)? Wat betekent dat? 
8. Wat betekent die opdracht voor ons? (Kom terug op de dingen die je bij ‘bespreken’ 
noemde en concludeer: daarom is ‘groen doen’ nodig) 
 
 

Bezig 

Jongere kinderen 
Een aantal suggesties, waarbij je zelf steeds kunt verwijzen naar het thema: groen doen!  
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- Laat de kinderen een bloempot knippen, prikken of kleuren en 
plak die op een vel papier. Laat ze met vingerverf hun hand groen 
maken en op het blad plakken. Na het handen wassen kunnen ze 
aan de uiteinden van de vingers met hun vingertoppen in 
vingerverf bloemetjes maken. 
- Laat de kinderen met plakkers een bloem maken in groen gras 

- Geef de kinderen een themablad bij de schepping, de lente of 
het voorjaar. Suggesties vind je bijvoorbeeld hier: 
https://kleuteridee.nl/lente/#heading-logische-volgorde 
- Laat de kinderen een tekening of kleurplaat maken bij de 
schepping, de lente of het voorjaar. Mogelijk te gebruiken 
kleurplaten vind je hieronder. 
- Zaai zaadjes in de klas. Houd elke dag de groei bij. Verwonder je over nieuw leven in de 
schepping. Zorgen voor de schepping begint met liefde voor de schepping. 
- Maak met de kinderen een thematafel bij schepping, lente of voorjaar. Zet daar Genesis 2 
vers 15, Psalm 8 vers 10 of Psalm 104 vers 24a bij en leer deze Bijbeltekst met elkaar. 
Leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis215-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm810-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm10424a-leren/ 
 
 

Oudere kinderen 
- Maak een poster (individueel of in groepjes) met de titel ‘Groen doen’ en waarin je laat 
zien hoe jij kunt zorgen voor de schepping. 
- Houd een wedstrijd wie het beste idee heeft om van deze school/dit huis een ‘groenere’ 
school of ‘groener’ huis te maken. Wat kunnen we doen voor meer groen? Bespreek vooraf 
eventueel wat mogelijkheden om het voor kinderen concreet te maken. Geef elk kind een A4 
en laat het daarop zijn of haar idee tekenen of schrijven. Overhandig  ze aan de directeur 
(school) of een gezinslid dat er niet bij was (thuis). Laat die persoon dan meteen even 

vertellen waarom ‘groen doen’ zo belangrijk is. 
 
 

Besluiten 
- Benadruk dat de aarde niet van ons is, maar van de Heere. ‘De aarde is des HEEREN, 
mitsgaders haar volheid’ (Psalm 24:1a). Wij krijgen hem van de Heere om te gebruiken: om 
te bouwen en bewaren. Als je iets van iemand krijgt om te gebruiken, ben je daar zuinig op. 
Als iets van de Heere is, ben je daar nog zuiniger op, want Hij is de grote en heilige God, de 
Schepper van hemel en aarde. 
- Vraag hoe het komt dat we vaak niet zuinig op de aarde en de schepping zijn. Dat komt 
door de zonde. Dan willen we liever onze eigen zin doen dan Gods wil. Dan denken we meer 
aan ons eigen gemak dan aan zorg voor Gods schepping. 
- Bid om vergeving van deze zonde en vraag om een leven dat zorgt voor Gods schepping. 

  

https://kleuteridee.nl/lente/#heading-logische-volgorde
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis215-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm810-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm10424a-leren/
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Genesis 2 vers 15 

BOUWEN EN BEWAREN = ZORGEN VOOR DE SCHEPPING 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


