
      

 

Week 37 

 

Bouwsteen: Wat een mooie wereld 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Verhaal over de Schepping 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Schilderij maken 

 

 
 

 
 
ELEMENT 
 

God maakt hemel en aarde en ziet dat het goed is. 
 
 
 
INTRODUCTIE  
 

In de Bijbel wordt verteld dat God in zeven dagen de wereld maakte, met alles erop en eraan. Het is het allereerste 
verhaal uit de Bijbel. Het is een verhaal is dat ons iets wil vertellen. Alles op de wereld is (eigenlijk) bijzonder en 
prachtig. Volgens het verhaal heeft dat alles met God te maken. Wij kunnen ons laten raken door de schoonheid en 
de puurheid van de wereld, als we met aandacht kijken. 

 
 
HET VERHAAL OVER DE SCHEPPING  
 

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

 

 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over de Schepping 

 Vertelplaat Schepping 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Afbeelding van de aarde (Google oid) 

 papier om op te schilderen 

 verf 

 kwasten 

 

Schepping 

 

Wat mooi! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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.  

 
Je kunt eventueel vooraf een afbeelding van de aarde vanuit de ruimte laten zien. Zoek deze op internet.  
 

Verhelderingsvragen: 

 Wat zie je op deze foto? 

 Hoe ontstond de aarde?  

 Wat deed God iedere dag? 

 

   Ervaringsvragen: 

 God neemt iedere dag de tijd om te kijken naar wat hij heeft gedaan. Neem jij ook wel eens de tijd om goed 

te kijken naar de wereld om je heen?  

 Wat zie je dan?  

 Neem je de tijd om te luisteren? Wat hoor je?  

 Neem je de tijd om te ruiken? Wat ruik je? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 De zevende dag rust God uit van zijn werk. Hij Maakte van deze dag een ander soort dag. Een dag anders 

dan de rest van de week. Een dag om te rusten en te kijken. Wat vind je van dat idee? 

 Zie je andere dingen als je niks hoeft te doen? 

 

Vraag de kinderen om deze week buiten eens extra goed te letten op wat ze zien, horen, voelen, ruiken en proeven 

van de natuur. Besteed daar elke dag even aandacht aan. 

 
 
OP VERHAAL KOMEN 
 

 Vertel de kinderen over iets in de natuur dat u verwondert of heeft ontroerd.  

 Een echt verhaal dat uit uw hart komt maakt indruk. Dus vertel wat u echt heeft geraakt bij het kijken naar 

de natuur. 

 Als het bij de groep past, kun je de leerlingen vragen hun ogen te sluiten, hun voeten naast elkaar op de 

grond te zetten en rustig adem te halen. Zo kunnen ze zich hun mooiste plek goed verbeelden in hun hoofd. 

 Vraag de leerlingen zich te herinneren welke ervaring in de natuur echt heel bijzonder was. Wat hebben ze 

gezien of meegemaakt? Wat hebben ze voor bijzonders gezien? Bijzonder licht? Bergen, strand, planten, 

paddenstoelen, bloemen of dieren? Wat was er bijzonder aan?  

 Deel vervolgens verfspullen uit en laat de kinderen hun mooiste plekje in de natuur schilderen.  

Of 

 U kunt de kinderen ‘natuurkunst’ laten maken van blaadjes, steentjes, boomschors, takjes, zaadjes en 

vruchten die ze buiten hebben verzameld.  

 Stimuleer de kinderen goed te kijken naar vormen, kleuren en er dan mooie patronen mee te leggen.  

 U kunt de kinderen dit buiten in een hoekje van de speelplaats laten doen of binnen met een (papieren) 

bord als ondergrond.  

 


