Leidingdeel

Hart voor de schepping
Bijbelgedeelte

Genesis 1

Kies zelf een gedeelte als je het vooraf met de kinderen wilt lezen. Het hele hoofdstuk is te lang. Tijdens
de Bijbelstudie worden er ook verschillende Bijbelteksten samen gelezen.
Kernteksten

Gen. 1:31

“En zie het was zeer goed.”

Genesis 2:15

Hoe God het maakte.

Genesis 3:17,18

Wat de mensen deden.

Romeinen 8:18-25.

Hoe het worden zal.

Doel van de avond
De kinderen
1. weten dat de schepping Gods eigendom is.
2. beseffen dat zij de opdracht hebben die te bewaren.
3. kunnen God eren door goed met de schepping om te gaan.
Bij het maken van de Bijbelstudie en verwerking is uitgegaan van bovenstaande doelen. Het werken met
doelen helpt om als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker om
na te vertellen wat ze uit de geschiedenis geleerd hebben.
We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om
de kinderen met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen. Andere lessen komen aan
bod bij andere Bijbelstudies.

Psalmen en liederen
Psalm 8:1

Heer, onze HEER’, grootmachtig Opperwezen

Psalm 8:6

Gij geeft hem, wijd en zijd in alle landen

Psalm 8:7

Waar schapen zijn, of ossen in de weiden

Psalm 19:1

Het ruime hemelrond

Psalm 24:1

Al d’ aard’ en alles wat zij geeft

Psalm 136:5 t/m 9
Hervormde bundel Gez. 136

Lof zij de Heer, de almachtige Koning
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Hervormde bundel Gez. 143

Op bergen en in dalen

Hervormde bundel Gez. 148

Van U zijn alle dingen

Hervormde bundel Gez. 153

God enkel licht

Bundel van Joh. De Heer Gez. 889

Nu gaan de bloemen nog dood

Geloofsleer
In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan
de doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding.
NGB art.2

Hoe God door ons gekend wordt

NGB art. 12

De schepping van alle dingen

HC vr/a 6

Heeft God de mens boos en verkeerd geschapen?

Exegese
Gen. 1:31

“En zie het was zeer goed.”

De afzonderlijke onderdelen van Gods scheppingswerk zijn ‘goed’ (Gen. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25). Van het
hele scheppingswerk, met de mens erbij, zegt God dat het ‘zeer goed’ is. God had een uitnemend
welgevallen in al Zijn werk. In het bijzonder in de mens (zie kanttek. bij dit vers).
Het was goed omdat het geheel in overeenstemming was met de bedoeling van de Schepper. Het was
juist zoals Hij het hebben wilde. Het staat ten dienste van de mens. De mens die door God was
aangesteld om heer te zijn over de zichtbare schepping. Wat een grootse taak.
Gen. 2:15

“Zo nam de HEERE God de mens, en zette hem in de hof van Eden om dien te bouwen en

dien te bewaren.”
Bouwen – wordt ook vertaald als ‘bewerken’.
Bewaren – wordt ook vertaald als ‘onderhouden’.
Dit werk krijgt de mens al voor de zondeval (Gen.3) als opdracht om zo God te dienen. Ook zonder de
last van doornen en distels was er dus het werk van bouwen en bewaren. Mensen, dieren en planten
hebben verzorging nodig.
God zette de mens in de hof van Eden onder Zijn bestuur en regering. Niet om er naar zijn eigen zin en
wil te leven. Het was/is niet om het even hoe de mens met het geschapene omgaat .

3

Gen. 3:17,18

En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van die boom

gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil
vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen; en gij zult het kruid des velds eten.
Heel de natuur, heel de zichtbare schepping, deelt in de straf van de mens. Al wat schaadt op aarde is
vrucht van de zonde en blijk van Gods toorn. Er komen doornen en distels tevoorschijn. Alles lijdt onder
de gevolgen van de zonde. Rom. 8:20.
De aarde is niet meer wat zij was toen zij geschapen werd. Er was vruchtbaarheid tot zegen van de
mens. Nu is onvruchtbaarheid haar vloek tot straf van de mens. Voor de zondeval was het werk een
genot. Nu zal het een vermoeienis zijn die het lichaam verslijt. De vruchtbaarheid en de opbrengst van
de aarde is nu beperkt.
Romeinen 8:18-25
Dit gedeelte gaat over de hoop van de kinderen van God.
Ook de schepping ziet verlangend uit naar het moment dat Gods kinderen de heerlijkheid ontvangen. De
schepping is namelijk ook aan de vergankelijkheid en dood onderworpen vanwege de zonde van de
mens. Op de dag van het oordeel zal ook de schepping bevrijd worden van de gevolgen van de zonde.
De schepping zal weer heerlijk schitteren.

Bijbelstudie
Intro
Twee leidinggevenden doen alsof ze op straat lopen. De één is een kind dat een zakje chips loopt te
eten. Als het zakje leeg is, wordt het nonchalant op straat gegooid. De andere leidinggevende (in de rol
van voorbijganger) loopt er achter en zegt: “Je laat iets vallen……”
Beginzin
“En zie het was zeer goed.” Ken jij deze woorden? Heb jij die weleens gehoord. Of gelezen misschien?
Het zijn woorden van God. Ze staan helemaal in het begin van de Bijbel. God ziet alles wat Hij gemaakt
had. De vogels in de lucht, die prachtige bloemen, de zon die zo heerlijk schijnt…. De Heere zegt: “Het is
zeer goed.”
Slotzin
Wij mensen hebben zoveel stuk en vies gemaakt. We hebben erover verteld. (Er kunnen nog wat
voorbeelden genoemd worden). Maar op een dag zal de Heere God alles nieuw maken. Alles wat mensen
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gedaan hebben zal verdwijnen. Geen doornen en distels meer. Geen vies water. Geen dode vogels. Wij
kunnen niet bedenken hoe heerlijk dan alles zal schitteren. Alles wat adem heeft zal de Heere loven.

Antwoorden Bijbelstudie
1. A. Er moet minder afval komen. Overal zwerft afval rond. Het is slecht voor de natuur/milieu.
B. Zwerfafval. Milieuvervuiling.
C. Veel kinderen zullen er wellicht nog weinig van bewust zijn. Doel is: bewustzijn hieromtrent te
vergroten.
D. God heeft alles gemaakt. Wij moeten juist voor de schepping zorgen. Zie opdracht aan Adam. Met
respect met de schepping omgaan. Zo eren wij God.
2. A. Van God. De grote Schepper aller dingen. Hier gaat het ook weer over een stuk bewustwording. Al
het geschapene is van God.
B. De lucht, het licht, zon, maan en sterren, vogels, vissen enz.
C. “En God zal al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Gen. 1:31a
3. Wij moeten wel zeker voor het geschapene zorgen. Het is niet zozeer ons werk. Maar het moet een
houding worden om er zorg voor te dragen.
4. Voorbeeld Marieke en Hanneke:
Het kan voor kinderen heel vanzelfsprekend zijn dagelijks een pakje drinken mee te nemen. Mama
regelt dit. Kinderen met een beker (die kan lekken) kunnen dit aantrekkelijk vinden. Zeker de zakjes
koekjes en verpakte koeken waar er vaak 2 in een pakje zitten. Het is goed de kinderen te laten
beseffen wat een berg afval dit oplevert. Met in het achterhoofd dat wij (ook de kinderen) hebben
zorg te dragen voor Gods schepping.
Even rekenen:
5 x 25 = 125
4 x 125 = 500
40 x 125 = 5000 pakjes per schooljaar!!! Hoe grote berg zou dat wel zijn!
5. Antwoorden van de kinderen.
6. A. Van de boom gegeten.
B. Vervloekt.
C. Doornen en distels
D. God zal de hele schepping verlossen en vernieuwen. Op de dag van het oordeel zal ook de
schepping bevrijd worden van de gevolgen van de zonde. De schepping zal weer heerlijk schitteren.
Rom. 8:19-22, Jes. 66:22.
Romeinen 8:19-22
19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
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20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der
ijdelheid onderworpen heeft;
21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der
verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu
toe.
Jesaja 66:22
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht
zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.

Verwerking
Er zijn genoeg ideeën te vinden om te knutselen met zgn. waardeloos materiaal. Er kunnen vooraf al
dozen e.d. zijn gespaard, waar mee gewerkt kan worden.
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