
      

 

Week 37 

 

Bouwsteen: ‘Een wonder in zeven dagen’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal over de Schepping 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Filmpje kijken en schilderijen maken 

 

 
 
ELEMENT 
 

Iedere dag maakt God er iets bij totdat alles er is.  
 
INTRODUCTIE  
 

Het Scheppingsverhaal is een verhaal over het ontstaan van de aarde. Sommige mensen nemen dit verhaal 

letterlijk, anderen lezen het als een gedicht. Hoe dan ook, het vertelt ons iets heel moois; de wereld is een wonder. 

In het verhaal staat God aan het begin van alles.  

 
 

Vraag de kinderen hun ogen dicht doen terwijl je het verhaal vertelt en nodig ze uit plaatjes in hun hoofd te maken  

van wat ze horen.  
 
 
HET VERHAAL OVER DE SCHEPPING  

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

 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over de Schepping 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Verf, stiften/kleurpotloden 

 Grote vellen papier 

 

 

Schepping 

 

Een wonder in zeven dagen 

 

 



 

 

 

 

IN HET VERHAAL STAPPEN  

 
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.  

 
 

Verhelderingsvragen: 

 Hoeveel dagen duurde de schepping?  

 God kijkt steeds en zegt dat het goed is. Waarom zou God dat denken? 

 Wat gebeurde er op de zevende dag? 

 

 Ervaringsvragen: 

 Welke dag in jouw week vind je zelf het mooiste?  

 Welke het belangrijkste? 

 Wat is volgens jou de eerste dag van de week? 

 Heb jij ook een dag in de week waarop je uitrust? 

 Kijk je dan ook naar wat je hebt gedaan? Wat zie je dan?  

 
Levensbeschouwelijke vragen: 
Mensen vertellen elkaar al meer dan 4000 jaar dit verhaal.  

 Wat vind je daarvan?  

 Wat zouden ze met dit verhaal willen zeggen? 

 Wat denk jij als je dit hoort? 

 Zou God er iets mee te maken hebben? 

 Had jij iets anders gedaan dan God? 

 Hoe denk jij dat alles is begonnen?  

 Hoe zou het ook anders hebben kunnen gaan? 

 Zou dat dan beter of slechter zijn, of net zo goed?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Laat het YouTube natuurfilmpje zien over de schepping (tijdsduur 3:27min) https://youtu.be/ucvbGLdfP2Y 
  
Engelstalig alternatief is misschien: https://www.youtube.com/watch?v=_RKByQf9jsk 
 
Schilderij maken 

 Verdeel de groep in zeven subgroepjes 

 Ieder groepje kiest een dag 

 Ze schilderen/krijten/tekenen hun dag van het scheppingsverhaal 

 De resultaten kun je op volgorde ophangen  

     

https://youtu.be/ucvbGLdfP2Y
https://www.youtube.com/watch?v=_RKByQf9jsk

