Gezinsdagboek
Dank de Schepper
Genesis 1:1-2:3
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Gezinsfolder
Hoe werkt deze gezinsfolder?
Gezinsopdrachtje
Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar
als gezin te doen. De plek van de beschrijving in de folder (bovenaan of
onderaan) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen
of juist als afsluiting. Het doen van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk,
maar ook erg functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als
deze gecombineerd wordt met een stukje ‘ervaring’ en ‘doen’.
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door ivm de
(kleine) voorbereiding die het vraagt.
Bijbellezen
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen Bijbeltje voor zich
hebben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers).
Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te
zien. Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of
vraag wat je uit het verhaal ziet.
Gespreksvragen
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en
de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge
kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen
kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld ‘waarom vind je …’ of ‘hoe denk je
…’
Bidden en danken
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.
Zingen
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op
Toonhoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit
boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen enorm om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun
je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het
samen zingen ook in je gezin een plek te geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken (evt. zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien
mogelijk in canon.

Maandag
In het begin
Bijbellezen
Leesvraag: Wat zegt God na elke scheppingsdag?
Lees samen Genesis 1: 1-13.
Oudere kinderen kunnen zelf (mee)lezen in hun bijbeltje.
In het begin… Dat zijn de eerste woorden van de Bijbel, het meest bijzondere boek dat er bestaat. Wij geloven dat God in Zijn liefde dit bijzondere
boek aan ons gegeven heeft om ons te wijzen op de Heere Jezus. De
Bijbel begint met de scheppingsgeschiedenis. Daar gaan we deze dankdagweek over lezen en leren.
In het begin… Toen was er nog helemaal niets. Daar begint de Bijbel mee.
Het was akelig donker. Maar God was er al wel. Hij is er altijd al geweest.
Dat kunnen wij niet begrijpen, maar dat hoeft ook niet. Dat mogen we geloven.
Als wij iets maken, dan hebben we spullen nodig. Maar God niet. Hij
maakte de aarde uit niets. Dat lees je in dit gedeelte uit Genesis.
God begint met het scheppen van de hemel en de aarde. De aarde is nog
niet mooi. Er is grote duisternis. Dan begint God te spreken: ‘Laat er licht
zijn!’ En als God iets zegt, dan is het er ook meteen. Nu er licht is, kun je
zien dat de aarde woest en leeg is, want er groeit niks. God noemt het
licht voortaan ‘dag’ en de duisternis ‘nacht’. Daarna zegt God dat de lucht
er moet zijn met de wolken. Hij wil dat er water is in de wolken bóven de
aarde en dat er water is óp de aarde. Als God dat zegt, gebeurt dat ook.
Wat een geweldig machtige God hebben wij!
Op de aarde is het nog chaos: land en water zijn als een modderpoel door
elkaar.
Maar onze God houdt van orde en Hij beveelt dat land en water gescheiden moeten zijn. Dan ontstaan er naast het land ook zeeën en meren. Er
komen stranden tussen water en land. En het wordt nog mooier, want God
laat op die aarde verschillende soorten bomen en stuiken groeien. Bomen
met heerlijke vruchten. En ook allerlei soorten planten en bloemen met
prachtige kleuren. Er staat dan steeds weer hetzelfde zinnetje in de Bijbel:
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‘en God zag dat het goed was’. Als God Zelf zegt dat het goed is, dan is
het ook écht goed!
Gespreksvragen
•• Had God ook spullen nodig om de aarde te maken?
•• Wat schiep God deze eerste dagen? (in het bijbelgedeelte dat je gelezen hebt)
•• God heeft het licht geschapen, want zonder licht kan niets leven. Verderop in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, lezen we dat Jezus zegt:
‘Ik ben het Licht van de wereld’. Wat zou dat betekenen denk je?
Bidden en danken
Zingen
Psalm 136: 1, 2 en 5
OTH 401 God die alles maakte

De werkwijze van dit dagboek is afgeleid van het boek ‘Voor
elkaar. Doe-boek voor kinderen en ouders’. Dit boek bevat
informatie en materialen voor tien bijzondere gezinsmomenten
over thema’s als ruzie, regels, veiligheid en tijdsbesteding.
Het boek biedt naast de bijbelmomenten met de kinderen, ook
pedagogische informatie en gespreksvragen voor de ouders. ‘
Nu voor maar € 7,50 te bestellen via de webshop: www.hgjb.nl
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Themalied Dank de Schepper
(onderbouw)

Refrein:
God de Heere is de Schepper
en Hij zorgt voor al wat leeft.
Loof de Heere, dank de Schepper,
Die ons zoveel zegen geeft!

Dank U Heere, voor de regen,
voor het graan en voor het gras.
Dank U voor Uw rijke zegen,
dat U altijd bij ons was.
Refrein

Zie de planten, zie de bloemen,
zie de sterren, zon en maan.
‘t Is teveel om op te noemen.
Dat heeft God voor ons gedaan!
Refrein

Elke dag zorgt God voor eten,
bij ons is er overvloed.
Geef dat ik nooit zal vergeten
dat ik God ook danken moet.
Refrein
Melodie: Jezus is de goede Herder
OTH 431
Tekst: Roel Bartels
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Geheimschrift

..........................
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Oplossing:
.....................
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Teken hier zelf de goede tekens: . . . . . . . . . . .

...........................................................
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Themalied Dank de Schepper
(onderbouw)

God de Heere is almachtig,
kijk, wat Hij geschapen heeft.
Alles wat Hij maakt, is prachtig
en Hij zorgt voor al wat leeft.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Die dit alles aan ons geeft.

God zorgt voor ons, alle dagen.
Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen
bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Wij getuigen: God is goed!

Al het voedsel dat wij eten
geeft God ons met gulle hand.
En Hij geeft ook, niet vergeten,
zaad voor elke nieuwe plant.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Hij houdt alles steeds in stand.

Melodie:
Ere zij aan God de Vader, OTH 255
Tekst: Roel Bartels
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Dinsdag
Het wordt steeds mooier!
Bijbellezen
Leesvraag: wat schept God op de vierde en vijfde dag?
Lees samen Genesis 1: 14-23
God gaat door met Zijn scheppingswerk en Hij zorgt dat de zon er komt.
Die zal overdag licht geven en warmte, zodat alles kan groeien op aarde.
God zorgt ook voor de lichten van de nacht: Hij schept de maan en Hij
schept de sterren in het grote heelal. Ontelbaar veel sterren die soms
miljoenen kilometers van elkaar staan en die heel helder kunnen schijnen
in de donkere nacht. Wat is dat alles groot en mooi. Wat heeft God dat
prachtig gemaakt! Om stil van te worden.
De Heere God gaat de aarde ook vullen met dieren. Hij zorgt dat er leven
in het water komt. Hij maakt de grote vissen, zoals de haaien, dolfijnen en
walvissen. Hij maakt ook kleine visjes met mooie kleuren die je wel in een
aquarium ziet zwemmen. En niet alleen de vissen worden geschapen,
maar ook andere waterdieren zoals kikkers en mosselen. God vult het
water met deze vissen.
God vult ook de lucht met vogels. Hij schept grote vogels zoals de
adelaar, de ooievaar en de ganzen. Maar ook kleine vogels zoals de mus,
de vink en de kanarie. Vogels met prachtige kleuren, die elk op hun eigen
manier kunnen zingen. Elke soort maakt een eigen geluid. God maakt
bovendien dat de vissen weer jonge visjes krijgen en dat de vogels eieren
leggen, waaruit weer jonge vogeltjes komen. Zo wordt de aarde hoe
langer hoe mooier. Daar zorgt de Schepper nog steeds voor!
Gespreksvragen
•• Waar is de zon voor?
•• En waar zijn de maan en de sterren voor?
•• Kun jij vissen of vogels opnoemen die God heeft geschapen?
•• In de Bijbel staat steeds ‘En God zag dat het goed was’. Toen God de
aarde schiep was alles nog goed. Maar daarna kwam de zonde in de
wereld. De mensen gingen verkeerde dingen doen. Toen was alles niet
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meer zo goed en zo mooi als in het begin, toen God het nog maar net geschapen had.
Wat vind jij nu nog wel mooi aan de schepping?
En wat is er nu niet meer zo mooi? (bijvoorbeeld omdat het kapot
gegaan is of omdat er niet goed voor gezorgd wordt)
Bidden en danken
•• Dank de Heere voor de zon, de maan en de sterren. En voor de vogels
en de vissen.
•• Bid of God voor ons wil blijven zorgen. De wereld is niet meer altijd
mooi en fijn. Bid voor wat je genoemd hebt bij de laatste vraag (de dingen die niet meer zo mooi zijn).
Zingen
Psalm 113: 2
OTH 129 Zie ik sterren aan de hemel staan
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Woensdag
Dank de Schepper!
Bijbellezen
Leesvraag: Wie schept God als laatste?
Lees samen Genesis 1: 24 – Genesis 2:3
God gaat verder om Zijn schepping af te maken. Hij vult het land met
dieren. Daar zijn tamme dieren bij en wilde dieren. Grote dieren, zoals
de olifant, de giraffe, de leeuw en de beer, maar ook kleine dieren zoals
een kat, een konijn, een eekhoorn, een muis en een bij. Heel veel
verschillende dieren met verschillende kleuren en verschillende vachten:
een roze varken, een grijze ezel, een gestreepte zebra en een gevlekte
koe. Wat heeft God veel wijsheid en creativiteit om zoveel verschillende
dieren te maken. En wat is de volgorde van de schepping ook wijs, want
alles van de schepping is op elkaar aangewezen. God heeft eerst het land
met de planten de bomen geschapen, zodat er voedsel was. Pas daarna
maakte hij de dieren die daarvan konden eten! De volgorde van Gods
schepping is daarom heel belangrijk.
Als God de landdieren gemaakt heeft, is Hij nog niet klaar, want Hij
zegt: ‘Laten we mensen maken. De mensen moeten het mooist van Mijn
schepping zijn. Zij mogen voor alles zorgen. Maar zij moeten ook op Mij
lijken.’ Dan maakt God de mens naar Zijn beeld. Dat betekent dat de
mens God kent en kan liefhebben boven alles en Gods naam zal loven en
prijzen. God heeft toen man en vrouw geschapen.
De mens is de kroon van Gods schepping. Zij moeten alles van de
schepping voor God verzorgen. Maar God Zelf zorgt dat alles blijft
groeien. Hij zorgt dat de bloemen en planten zaadjes geven voor nieuwe
bloemen en planten. Hij zorgt dat er appels en peren aan de bomen
groeien. Hij zorgt voor de groei van tarwe op de velden zodat wij broden
kunnen bakken. Hij zorgt ook voor groenten, voor boontjes en bloemkool.
God heeft de bomen en planten geschapen en Hij zorgt dat er steeds
weer voedsel groeit. Daar moeten we Hem voor danken. En daarom
vieren we vandaag dankdag. We hebben al ons eten en drinken aan God
te danken. Hij zorgt steeds weer voor ons. Dank de Schepper!
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Gespreksvragen
•• Welke dingen heeft God op de zesde dag geschapen?
•• Waarom is de volgorde van de schepping zo belangrijk?
•• God rustte op de zevende dag. Waarom denk je dat God rust zo
belangrijk vindt?
•• Waarvoor dank jij God op deze dankdag?
Bidden en danken
•• Dank de Heere voor het voedsel wat mocht groeien en waarvan we
mogen eten.
•• Dank God voor wat je hebt genoemd bij de laatste vraag.
•• Vraag God of Hij je wil helpen om goed voor Zijn schepping te zorgen.
Zingen
Psalm 67: 3
OTH 122 Dank U voor deze nieuwe morgen
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