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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED)
Departement Jongeren & Gezinnen

Op de eerste dag van 
de schepping gaf God 
ons een prachtig 
geschenk: licht. 
Stel je voor dat je in 
een hele donkere 
wereld zou leven. 
Doe je ogen dicDoe je ogen dicht en 
probeer te eten zonder 

iets te zien. 
Wat is het moeilijkste 
van helemaal niets 
kunnen zien? 

VVan welk soort licht 
houd jij het meest?

Op de tweede dag 
gaf God ons al het 
water op de aarde en 
in de lucht. Schenk 
een glas water in 
voor iedereen aan 
tafel. Bedank God 
voor iets dvoor iets dat met 
water te maken heeft 
beginnend met elke 
letter van het alfabet: 
A – Atlantische 
Oceaan, B – Beekje, 
C – Citroenwater, 
D – Dauw, enz.

Onthou de tekst 
Bedenk een manier waarop je de tekst van Genesis 1:1 kunt onthouden.

God maakte een 
prachtige wereld en 
vulde het met goede 
dingen om te eten. 
Wat zijn jouw favoriete 
vruchten, groenten, 
noten en granen? 
VeVerzin een aantal 
nieuwe gebeden en 
liedjes om God te 
bedanken voor al het 
voedsel voordat je 
gaat eten.

God vulde de lucht met 
de zon, de maan, 
planeten en sterren. 
Maak de vorm van een 
ster met iets op je bord 
of met je lichaam. 

Sterren hebben namen. 
Hoe noem je die Hoe noem je die van 
jou? Ga op een avond 
eens samen naar 

buiten en kijk of je een 
sterrenbeeld kunt 
vinden. De hemel 

herinnert ons eraan dat 
GGod zo groot en 
machtig is en dat wij 
maar klein zijn.

God schiep de 
vogels en vulde de 
lucht met hun 
prachtige muziek. 
Stel je eens voor 
dat jullie allemaal 
vogels zijn. Neurie, 

uit of zing uit of zing 
verschillende 
vogelliedjes en 
maak met je gezin 
jullie eigen 

ochtendlied, zoals 
alleen vogels dat 
kunnen. Dank kunnen. Dank God 
voor vogels en 
muziek.

God maakte Adam uit 
klei. Zoek iets in huis 
waarvan je een 

persoon kunt vormen. 
Kijk eens naar jouw 
creaties. Kun je je 
voorstellen dat we er 
allemaal allemaal zo zouden 
uitzien? Of maak eens 
koekjes in de vorm van 
je familie en maak een 
portretfoto met een 
camera. Dank God dat 
Hij ons zo goed heeft 
gemaakt en dgemaakt en dat onze 
lichamen alles hebben 

dat nodig is.

God schonk ons een 
dag om te rusten en 
om te genieten van 
alle wonderbaarlijke 
dingen die Hij de 
andere dagen 
maakte. Het is een 
dag om dag om God te 

aanbidden, tijd met 
je familie door te 

brengen, om anderen 
gelukkig te maken en 
om te genieten van 
Gods schepping. 
VVertel elkaar over je 
beste herinnering 
aan de sabbat en 
maak een lijstje van 
dingen die je in de 
toekomst nog op 
sabbat wilt doen.

Vraag iedereen aan 
tafel wat hun favoriete 
dier is en waarom ze 
dat dier zo leuk vinden. 
Of doe dat dier na en 
kijk of de anderen 
kunnen raden welk 
beest je bebeest je bent.


