
      

 

Week 37 

 

Bouwsteen: De wereld wordt groen 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en 

Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

Het verhaal over de Schepping 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Zaadjes planten 
 

 
 
ELEMENT 
 

Het verhaal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Daardoor 

kunnen wij nu ook dingen maken. 

 
INTRODUCTIE  
 

Soms kunnen mensen zich verwonderen over hoe mooi de wereld is. Het lijkt wel een 

wonder. Voor veel mensen in de wereld heeft God daar mee te maken. Het  verhaal over de 

Schepping is het eerste verhaal in de bijbel. Er staan ook scheppingsverhalen in de Torah en 

de Koran. In ieder boek staat het in andere bewoordingen. 

 
 
HET VERHAAL OVER DE SCHEPPING  
 

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 1; 1-31 en hoofdstuk 2; 1-4a 
 

 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal de Schepping 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Pot, aarde, zaadjes en water 

 

De Schepping 

 

De wereld wordt groen 

 



 

 

 

 

IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  
 
Tip bij het gesprek:  
Alle antwoorden zijn goed. Sommigen kinderen zullen dingen verzinnen en anderen hebben misschien 
thuis iets gehoord. Belangrijk dat alle antwoorden positief worden ontvangen en er geen oordeel over wordt 
uitgesproken.  

 

 Verhelderingsvragen: 

 

 Welk verhaal hebben we net gehoord?  

 Waar gaat het over?  

 Wat was er in het begin?  

 Wat schept God op dag één tot en met zes? 

 

 Ervaringsvragen: 
 

 Na elke dag keek God naar zijn werk en zag dat het goed was? Doen wij dat ook?  

 Waarom zou dit belangrijk zijn, dat het goed was?  

 Heb jij wel eens iets gemaakt wat heel goed was? Was je heel trots?  

 

 Levensbeschouwelijke vragen: 
 

 Wat vind jij het mooiste dat God heeft gemaakt? Waarom?  

 Eerst was er niets en toen begon alles. Hoe zou de wereld er bij het begin hebben uitgezien?  

 Hoe kan het dat God alles kan laten beginnen? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Activiteit ‘Zaadjes planten’ 
 

Tip bij de uitvoering: 

Een bruine boon groeit snel. Je ziet binnen een week resultaat. 

 

Activiteit klassikaal 

 

Bespreek wat de plant nodig heeft. Wat heeft het zaadje nodig om te kunnen groeien? 

Laat de kinderen aarde, water en een zaadje klaar zetten.  

 

1. Neem een grote pot en vul deze voor de helft met aarde. 

2. Leg het zaadje in het midden.  

3. Vul de pot verder aan met aarde. 

4. Geef het zaadje water 

5. Zoek een goed plekje met voldoende licht. 



 

 

 

 

Probeer tijdens of na de handelingen aan de kinderen te vragen wat zij nodig hebben om te 

groeien.  

 

Maak leerlingen attent op het wonder dat het zaadje een plant wordt. Help hen oog te krijgen hiervoor.  


