Genesis 1 en 2

Wat heb je nodig?
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Vergroot de cijfers met de afbeeldingen van wat God heeft gemaakt op
de 1e tot de 6e dag.
(Bij luister maar > Oude Testament > Schepping (per dag) staan de cijfers
afzonderlijk met meer lesideeën.)
Plak de cijfers op stevig karton.
Knip de cijfers als een puzzel in stukken.
Of gebruik de puzzel stukken op de bijlage (voor oudere kinderen)
Maak voor 2 groepen de puzzelstukken met de cijfers 1 – 6
2 grote dobbelstenen.
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De kinderen gooien om de beurt met een dobbelsteen. Als je een 6 gooit
mag je beginnen met het maken van de puzzel. Elke keer als je een 6
gooit mag je een nieuw puzzelstuk van de stapel nemen.
Leg zo snel mogelijk de puzzelstukken aan elkaar. Wie als eerste de cijfers
goed heeft neergelegd is de winnaar, en krijgt een punt.
Toon het cijfer 7: God rustte op de 7e dag, d.w.z. zijn prachtige
scheppingswerk was klaar en God was voldaan over alles wat Hij
gemaakt heeft. Kijk je mee naar wat Hij heeft gemaakt?:
Lees (of zing) de versjes bij de cijfers. Bedek de cijfers of draai ze om.
Wat maakte God op de 1e dag… 2e dag… ? etc.
Voor elke dag die goed genoemd wordt, krijg je een punt.
Of: de groep die bij de meeste dagen weet wat God gemaakt heeft, is
de winnaar en krijgt een punt.
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Kopieer het blad op stevig papier.
Knip de stuken uit.
Puzzelen maar: op het groene blad
staan de cijfers van dag 1 t/m 4,
op het gele blad de cijfers 5 t/m 7 .
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De 7 scheppingsdagen op een rij

God maakte op de 1e dag, de nacht en duisternis.
En God de Here noemt het dag wanneer het licht er is.
God maakte op de 2e dag, de zee zo groot en wijd.
En ook de hoge hemellucht, die van het water scheidt.
God maakte op de 3e dag, de boom, de bloem, de plant,
het fruit, het groene gras en ’t graan, en groente op het land.
God maakte op de 4e dag, de lichte zon en maan.
En meer dan duizend sterren,die aan de hemel staan.
God maakte op de 5e dag, de vogels groot en klein.
Hij maakte ook de vissen, die in het water zijn.
God maakte op de 6e dag, van alle dieren twee:
het wilde dier, het kruipend dier, en in de wei het vee.
God maakte op de 6e dag, een man en vrouw, een paar.
Hij zag dat alles goed was en…toen was zijn schepping klaar.
De 7 is de laatste dag, en weet je wat God doet?
Hij rustte van zijn mooie werk, God zei: ”Het is heel goed!”
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