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Groen doen (2): luisteren naar het scheppingslied 
OBJECTLES/GEZINSMOMENT OVER ZORGEN VOOR DE SCHEPPING (4-12 JAAR) 

 
 

Heel de schepping zingt een lied! 

Hoor je ’t wel of hoor je ’t niet? 
Als je goed luistert… 

hoor je de schepping niet alleen zingen,  maar ook huilen… 

Hoe komt dat? 
 
 

Binnenkomer 

Variant 1: Voor alle leeftijden 
Zet de ramen open (of ga naar buiten) en luister wat je van de schepping hoort. Geef de 
kinderen pen en papier en laat ze het opschrijven. 

Variant 2: Alternatief voor oudere kinderen/school 
Laat een muziekstuk horen waarin dieren in muziek worden uitgebeeld of de vier 
jaargetijden. Meester Roest kan je ongetwijfeld aan dergelijke muziek helpen. Zoals je in die 
muziek de schepping hoort, zo kun je in de schepping ook muziek horen.  

 
 

Bespreken 
Variant 1: 

- Noem eens een paar momenten waarop je voor de schepping hebt gezorgd (misschien naar 
aanleiding van gezinsmoment/objectles 1 bij dit thema: wat deed je en waarom?  
- Vandaag denken we erover na hoe je de schepping kunt verwaarlozen, hoe je het mooie 
wat God aan ons geeft om te gebruiken vies en kapot kunt maken. Wie kan iets noemen? 
(Afval in de berm, plastic soep in de zee, e.d.)  

- De schepping zingt een lied. Wie kan daar wat voorbeelden van geven? (Vogels fluiten, 
bomen ruisen, dorre bladeren knisperen, winden suizen, golven bruisen, sneeuw fluistert, 
hagel tikt, bijen zoemen enz.) 
- Wat gebeurt er als je niet goed voor de schepping zorgt? (Dan wordt het lied niet mooi. Dan 
gaat de scheppingsmuziek zuchten en huilen. Dan gaan bijvoorbeeld bloemen dood. Of bijen 
en vlinders) 
- We gaan erover lezen uit de Bijbel. 

 
Eventuele extra vragen bij variant 2: 

- Als je een muziekinstrument hebt, moet je daar goed voor zorgen. Wie kan daar iets over 
vertellen? (Een piano moet gestemd, een trompet moet schoongemaakt, een fluit moet 
onderhouden e.d) 
- Wat gebeurt er als je niet goed voor je muziekinstrument zorgt? (Dan kun je geen mooie 
muziek maken. Dan wordt het lied vals en lelijk) 
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Bijbel erbij 
Lees met elkaar Psalm 148 vers 1-13 (met jongere kinderen kun je eventueel een aantal 
verzen overslaan) en bespreek deze verzen met behulp van onderstaande vragen: 
1. Wie heeft alles geschapen (vers 5)? 
2. Wat moet heel de schepping dus doen (vers 1)? 
3. Kun je iets uit de schepping noemen wat volgens de Psalmdichter de Heere looft? 
4. Wat is ‘loven’?  
5. Wie moeten de Heere ook loven volgens vers 12? 
6. Hoe kunnen wij dat doen? 
7. Weet je wie ook goed naar het lied van de schepping luisterde? Paulus. Hij hoorde niet 
alleen loven voor de Heere, maar ook zuchten vanwege de zonde. Luister maar: Lees 
Romeinen 8 vers 22  

a. Wat zou Paulus bedoelen? (Zie de kanttekening. Er is verderf en misbruik in de 
schepping. (In termen van de binnenkomer: we zorgen niet goed voor de schepping 
die de Heere aan ons gegeven heeft, we maken het vies en kapot. Of: er wordt niet 
goed voor het muziekinstrument gezorgd, waardoor het soms vals en lelijk klinkt). 
Daar lijdt de schepping onder. De schepping verlangt om daarvan verlost te zijn. Dat 
zal gebeuren als de Heere Jezus terugkomt op aarde. Dan komt er een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde.  

b. Wat heb je zelf weleens gezien of gehoord van het zuchten van de schepping? 
8. Waar of niet waar: ‘Als wij niet goed voor de schepping zorgen, kan de schepping het lied 
tot eer van de Heere niet goed zingen’. 
 
 

Bezig 
Maak een keuze uit de volgende suggesties: 

Alle leeftijden 
- Probeer met de kinderen naar buiten te gaan. Luister naar de muziek van de schepping of 
kijk naar de mooie schepping. Welke dingen zie je die de schepping vies en vuil maken? Of: 
welke dingen zijn er waardoor het scheppingslied vals en lelijk wordt? Kun je die wegnemen? 
19 maart is de Landelijke Opschoondag. Het is mooi om als school/gezin hieraan mee te 
doen. Vuilniszakken en prikkers mee. Afval prikken. 
- Wat kunnen wij thuis/op school doen om de schepping schoon te houden? Bedenk met de 
kinderen een plan.  

Jonge kinderen 
- Geef de kinderen een themablad over afval (wat hoort in welke afvalcontainer 
bijvoorbeeld). Op deze website kun je mogelijk wat ideeën vinden als er geen geschikte 
werkbladen voor handen zijn: http://afvalopschool.weebly.com/leerling.html 
- Hieronder vind je twee kleurplaten die aansluiten bij de binnenkomer. Je kunt de kinderen 
deze kleurplaat laten kleuren. 
- Je kunt de kinderen een (verf)tekening of poster laten maken van de vervuiling van de 
aarde en de gevolgen die dat heeft (een vis met plastic in z’n buik, een vogel die vast zit in 
een stuk touw en dergelijke). 
- Je kunt met de kinderen 1 Korinthe 10 vers 26 leren. Leerondersteuning in de vorm van 

pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe1026-leren/ 

http://afvalopschool.weebly.com/leerling.html
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe1026-leren/
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- Kunnen jullie met behulp van muziekinstrumenten en je stem het zingen van de schepping 
laten horen? Neem een scheppingsgeluid in gedachten en probeer hoe je dit ten gehore 
kunt brengen. 
 

Oudere kinderen 
- Maak een poster (individueel of in groepjes) over scheppingsvervuiling, waarin je laat zien 
hoe je dus niet met de schepping om moet gaan. 
- Maak het gedicht af: 
Heel de schepping zingt een lied. 
Hoor je ’t wel of hoor je ’t niet? 
… 
 
 

Besluiten 
- Kom terug op het zuchten van de schepping uit Romeinen 8 vers 22. Het is vanwege onze 
zonden dat de schepping zucht. Heb je daar weleens over nagedacht? Kun je begrijpen dat 
de schepping verlangt naar de wederkomst?  
- Bid om vergeving van deze zonde en vraag om een leven dat zuinig is op Gods schepping 
zodat het scheppingslied klinkt: tot eer van God. 
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1 Korinthe 10 vers 26: De aarde is van de Heere 
De schepping is door de Heere aan ons gegeven om ervoor te zorgen. 
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Psalm 148: Scheppingslied 
Zorg voor de schepping, zodat je het scheppingslied kunt blijven horen! 

 

 

 

 

 

 
 

 


