
 
 

 
 
 
 

 

 

STAP 1 

Lees de eerste alinea van het scheppingsverhaal.  

Vraag na de regel ‘En er was licht’ een leerling het licht aan te doen en/of de gordijnen te openen. 

 

Kijktafel: 

Wijs op het blauwe kleed dat op de tafel ligt: op de wereld is alleen nog water.   

 

Ervaringsvraag: 

 Wat verandert er als het licht er is? En wat gebeurt er als het licht weggaat?  

 Vraag een leerling het licht nog eens uit- en aan te doen. 

 

Levensbeschouwelijke vraag: 

 Waarom zou God het licht als eerste hebben gemaakt? 

 

 

STAP 2 

Lees de tweede alinea van het scheppingsverhaal.  

 

Kijktafel:  

Vouw na de regel ‘En zo gebeurde het’ het lichtblauwe kleed op, zodat het donkerblauwe kleed 

zichtbaar wordt (het groene kleed is nog steeds bedekt).  

 

Ervaringsvragen: 

 Wat zie je als je naar de hemel kijkt?   

 Wat voel je dan? 

 

Levensbeschouwelijke vraag 

 Hoe zou het zijn als het water en de lucht aan elkaar vast zaten?  

 

 

STAP 3 

Lees de derde alinea van het scheppingsverhaal voor.  

 

Kijktafel:  

Drapeer na de regel ‘En zo gebeurde het’ het lichtblauwe kleed zo dat het groene kleed zichtbaar wordt.  

Plaats dan in overleg met de kinderen wat figuurtjes of plaatjes van planten en bomen op het ‘jonge 

groen’.  

 

Ervaringsvraag:  

 Zijn er planten of bomen die je heel mooi, nuttig of belangrijk vindt? 

 

Levensbeschouwelijke vraag: 

 Zou de wereld kunnen bestaan zonder planten en bomen? 

 

 



 
 

 

 

 

STAP 4 

Lees de vierde alinea van het scheppingsverhaal voor.  

 

Kijktafel: 

Leg na de regel ‘En zo gebeurde het’ de ‘zon’ en de ‘maan’ op het donkerblauwe kleed.  

Leg aan het eind van de alinea ook de ‘sterren’ erbij.  

 

Ervaringsvragen: 

 Kijk je wel eens naar de maan en de sterren?   

 Hoe voelt dat? 

 Hoe zou het zijn zonder ‘lampen’ aan de hemel? 

 

 

STAP 5 

Lees de vijfde alinea van het scheppingsverhaal voor.  

 

Kijktafel: 

Kleed de kijktafel verder aan.  

Plaats in overleg met de leerlingen wat figuurtjes of plaatjes van vissen en zeedieren in de ‘zee’ en wat 

figuurtjes of plaatjes van vogels aan de ‘hemel’.  

 

Ervaringsvragen: 

 Welke vogels zie of hoor je wel eens?  

 Welke vissen of vogels vind je bijzonder?  

 

STAP 6 

Lees de zesde alinea van het scheppingsverhaal voor tot God zag dat het goed was.  

Alle dieren zijn er dan. De mens nog niet.  

 

Kijktafel: 

Kleed de kijktafel verder aan met landdieren 

Plaats dan in overleg met de kinderen wat figuurtjes of plaatjes van elke categorie op het groen.  

 

 Lees de zesde alinea nu helemaal uit en vraag wat er op de kijktafel nog bij moet om het 

helemaal af te maken. 

 Plaats dan een mannetje en een vrouwtje op het groen. 

 Stel bij deze alinea de volgende vragen. 

 

Verhelderingsvraag 

 Wat zegt God tegen de mens?  

 

Ervaringsvragen 

 Hoe kunnen de mensen voor de planten, de bomen en de dieren zorgen? 

 Heb je zelf planten of dieren om voor te zorgen? Hoe is dat? 

 


