Sessie 1: Heel het leven!
Kindermateriaal

Voorbereiding:

Zorg voor een glazen potje met deksel, water, een theedoek, afwasmiddel en een schepje.

Vertel:

Die prachtige zonsondergang, de eindeloze sterrenhemel, de kolossale bergen, een lange giraffe,
een grote olifant en het piepkleine miertje. Allemaal door God geschapen toen Hij de hemel en
aarde schiep. Verwonder jij je weleens over deze prachtige schepping? En heb je de schepping al
een keer van hele dichtbij bekeken?

Proefje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak het glazen potje goed schoon en daarna droog.
Pak de schep en ga naar buiten.
Zoek een mooi stukje grond.
Steek met de schep diep in de grond.
Haal een schep grond omhoog.
Haal takjes, steentjes en diertjes eruit.
Doe de grond in het glazen potje tot de helft van het potje gevuld is.
Voeg water toe tot het potje bijna vol is.
Voeg tot slot één druppel afwasmiddel toe.
Schud het potje een keer.
Zet het potje ergens neer en wacht een dag.
Kijk na een dag naar het potje. Hoe ziet het eruit? Teken het:

Vertel:

Je kunt zien dat de grond uit verschillende lagen bestaat. De onderste laag is zand, daarboven
komt een laagje leem en het bovenste donkere laagje is klei. Hoe dik de laagjes zijn, kan heel
verschillend zijn. Dit hangt af van waar je woont in Nederland. Doe dit proefje op vakantie ook
een keer! Kijk hoe de grond daar verschilt van de grond bij jullie thuis.

Lees:

Het verhaal van de schepping uit Genesis 1 en 2.
Extra opdracht: Teken wat God op elke dag heeft gemaakt.

Verwerkingsvragen:
•
•
•

Eerst was er niets, maar daarna maakte God van alles: bloemen, bomen, fruit en dieren.
Stel, jij mocht een dier bedenken. Hoe zou dat dier eruitzien? Teken het! Welke naam zou
je je dier geven?
Pak je proefje er nog eens bij. God maakt de grond met alle verschillende lagen. Hierdoor
kunnen er enorm veel verschillende planten en bloemen groeien. Ga naar buiten. Welke
bloemen en planten zie je?
Wat vind je het mooiste wat God heeft gemaakt?

Bidden:

Pak een stukje spiegel en kijk naar jezelf. Wat heeft God het mooist aan jou gemaakt? Bedank
Hem daarvoor.
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