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We bieden voor 4 jaar een programma aan waar we elk jaar in het eerste blok verschillende 
aspecten van God, Jezus en de Heilige Geest aan de orde laten komen.
Deze les gaat over God en de schepping.

Voorbereiding:
Bij sommige onderwerpen kan het voor jeugdleiders handig zijn zich iets meer in te lezen/
luisteren in het onderwerp. Dit is zo’n onderwerp. 
Hieronder vind je daarvoor lees- en luistertips:

Links:

1. www.nporadio1.nl/podcasts/de-ongelooflijke-podcast/6277/6-bestaat-god-godsbewijzen-
-met-emanuel-rutten-en-stefan-paas

2.	www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/92922b48bc19b1b792d44be95cff97bd

Bestaat	God?	Godsbewijzen	met	
Emanuel Rutten en Stefan Paas

Worstelen met de grote vragen 
van schepping en evolutie

Kernavond 2:
God en de schepping
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Inkijkexemplaar
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Doel:
• Tieners laten nadenken over hoe mooi en hoe geniaal Gods schepping is.

• Tieners ontdekken dat hun levensstijl invloed heeft op de aarde.

Welkom:
• Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ax44mWwvbMo

• Heet de jongeren van harte welkom! Leg opnieuw de nadruk 
	 op	samen!	Iedereen	hoort	erbij	en	is	onderdeel	van	de	groep.	

• Mededelingen	(bijvoorbeeld	wat	gaan	jullie	volgende	week	doen,   kaartje 
voor een ziek of ouder gemeentelid)

• Open	de	avond	met	gebed

Lied:

Opwekking 719

Zing	met	elkaar	het	lied	of	luister	hem	via	YouTube.

Inleiding

Dit is ons voorstel voor een inleiding.

Uiteraard kan de spreker nog dingen toevoegen. Wij adviseren om een persoonlijk voorbeeld te 
gebruiken. Dit maakt het voor jongeren aansprekender en kan helpen om het beter te begrijpen.
Houd als spreker wel de tijd in de gaten. 

15 minuten is echt het maximum als je de aandacht van jongeren wilt vasthouden. 

Ongelofelijk mooi

Heb	je	weleens	over	de	aarde	nagedacht?		Onze	aarde	is	ongelofelijk	mooi.	Waarom	zou	God 
de	aarde	zo	onbeschrijfelijk	mooi	gemaakt	hebben?	Misschien	denk	je	nu	wel	ho	eens	even!	
Geschapen? Op school of op televisie hoor ik iets heel anders. Hoe zit het met de evolutie-
theorie? 

En	kunnen	we	bewijzen	dat	God	de	aarde	heeft	gemaakt?	Als	 je	filmpjes	kijkt	die	vanuit	de	
ruimte	gemaakt	zijn	kun	je	zien	hoe	bijzonder	de	aarde	is.	Onze	aarde	staat	op	precies	de	goe-
de	afstand	van	de	zon.	Niet	te	dichtbij…anders	zouden	we	verbranden,	maar	ook	niet	te	ver	
weg	anders	zouden	we	bevriezen.	Echt	geniaal.

15 MIN.

5 MIN.

5 MIN.

Inkijkexemplaar
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Daarnaast	draait	de	aarde	op	precies	de	goede	snelheid	om	haar	as.	De	maan	zorgt	voor	eb	en	
vloed en de manier waarop de aarde in het heelal is geplaatst zorgt ervoor dat we seizoenen 
hebben.	

Meesterbrein

Geniet	jij	ook	zo	van	de	jaargetijden?	Nou,	die	hebben	we	dus	doordat	de	aarde	in	een	
bepaalde	hoek	staat.	Alles	is	precies	uitgemeten	zodat	wij	hier	op	aarde	kunnen	leven.	
Natuurkundigen	hebben	weleens	berekend	dat	 als	 er	maar	 een	hele	 kleine	 verandering	 is,	
zelfs	maar	een	minuscule	verandering,	we	niet	eens	op	deze	aarde	kunnen	leven.	Is	het	dan	 
allemaal toeval? Zijn de dingen die ik net noemde toeval? Dat is wel heel veel toeval! Veel  
aannemelijker	is	het	dat	dit	door	een	meesterbrein	is	uitgedacht	en	gemaakt.	

Alles	op	aarde	is	met	zorg	uitgedacht	en	gemaakt…niets	is	aan	het	toeval	overgelaten.	
Denk	maar	eens	aan	de	grote	diversiteit	aan	planten	en	dieren.	Je	hebt	vast	weleens	eens	een	
wandeling	in	de	natuur	gemaakt.	Het	prachtige	groen	van	de	bladeren	waar	de	zon	in	stralen	
tussendoor	schijnt.	Al	die	verschillende	vogels…Of	misschien	kijk	je	weleens	naar	een	natuur-
film.	Al	die	dieren	met	hun	prachtige	kleuren	en	manier	van	doen.	God	heeft	dat	allemaal	ge-
maakt zodat wij mensen ervan kunnen genieten. 

In Genesis 1: 25	zegt	God:	‘Laten	wij	mensen	maken	die	ons	evenbeeld	zijn,	die	op	ons	lijken;	
zij	moeten	heerschappij	voeren	over	de	vissen	van	de	zee	en	de	vogels	van	de	hemel,	over	het	
vee,	over	de	hele	aarde	en	over	alles	wat	daarop	rondkruipt.’	

Heerschappij

God	heeft	de	mens	de	heerschappij	over	de	aarde	gegeven.	Wat	betekent	dat	eigenlijk?	

Heersen	en	heerschappij	heeft	in	onze	tijd	een	behoorlijk	negatieve	klank	gekregen.
Maar	vergeet	niet	dat	God	dit	zei	in	het	paradijs.	Toen	was	er	nog	geen	misbruik	van	macht.			
Heersen	betekent	hier	niet	vernietigen,	doe	er	maar	mee	wat	je	wil.	Het	heersen	in	Bijbelse	be-
tekenis	staat	in	het	teken	van	dienstbaarheid.	Het	staat	ook	niet	los	van	wat	er	verder	in	deze	
teksten	staat.	De	mens	is	gemaakt	naar	het	evenbeeld	van	God.	Omdat	we	naar	Zijn	evenbeeld	
zijn geschapen moeten we in het omgaan met de schepping iets van zijn maker laten zien.

Zoals je	soms	van	een	kind	kunt	zeggen:	“Wat	lijkt	hij	op	zijn	vader!”	Zo	mogen,	wij	in	ons	ge-
drag iets weerspiegelen van God. Je zou het ook zo kunnen zeggen: wij mensen wonen tijdelijk 
in een huis. En de eigenaar van dat huis heeft ons de opdracht gegeven goed voor dat huis te 
zorgen.	Wij	mogen	genieten	van	alles	wat	dat	huis	ons	te	bieden	heeft…als	we	er	maar	goed	
voor	zorgen.	In	het	paradijs	was	de	aarde	goed	en	mooi.	Maar	dat	bleef	niet	zo.	Door	de	keuzes	
die	wij	als	mensen	maken	lijdt	de	aarde.	Onze	hebzucht	zorgt	ervoor	dat	we	natuurlijke	hulp-
bronnen	uitputten.	

Dat er:

Dieren	doodgaan	in	de	zee	doordat	ze	verstrikt	raken	in	al	het	plastic;
Elke	dag	een	stuk	natuur	verdwijnt;
De	aarde	opwarmt;
De	ijskappen	smelten;
Er	veel	dieren	uitsterven;
Elk	jaar	een	stuk	oerwoud	verdwijnt;
Er	elke	dag	een	stukje	minder	aarde	overblijft	dat	wij	door	kunnen	geven	aan	onze	kinderen.

Inkijkexemplaar
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Door onze keuzes raakt het prachtige systeem dat God gemaakt heeft kapot. Deze systemen 
worden	ecosystemen	genoemd	en	deze	hebben	wij	nodig	om	te	leven	op	aarde.	

Dankbaar

God	maakte	deze	aarde	goed	en	gaf	dit	aan	de	mens	in	beheer.	En	ook	al	maken	we	er	soms	
een	potje	van,	als	we	naar	de	schepping	kijken,	kunnen	we	vol	raken	van	het	mooie	dat	we	zien.	
Het laat ons zien hoe groot en geweldig mooi onze God is. Hij wil dat we van de aarde genieten. 
Niet alleen wijzelf maar ook de geslachten die na ons komen. Door goed voor Zijn schepping te 
zorgen	eren	wij	Hem	en	zorgen	we	ervoor	dat	ook	onze	kinderen,	kleinkinderen,	achterklein-
kinderen	en	achter	achter,	achterkleinkinderen	van	de	aarde	kunnen	genieten.	

Nu kun je misschien denken: ‘wat kan ik daar in mijn eentje aan doen? In Romeinen 8: 19 staat: 
‘De	schepping	ziet	er	reikhalzend	naar	uit	dat	openbaar	wordt	wie	Gods	kinderen	zijn”		

De	schepping	die	zo	lijdt	onder	onze	keuzes	ziet	ernaar	uit	dat	wij,	Gods	kinderen,	opstaan	en	
goede	keuzes	maken.	Keuzes	waarmee	we	goed	zorgen	voor	de	schepping,	die	laten	zien	dat	
we	God	dankbaar	zijn	voor	Zijn	schepping.	Ergens	wonen	brengt	verantwoordelijkheid	met	
zich	mee.	Als	ik	kijk	naar	mijn	huis	dan	moet	daar	eens	in	de	zoveel	tijd	een	bezem	en	een	sopje	
doorheen.	Eens	in	de	paar	jaar	een	likje	verf	…Zo	is	het	ook	met	de	aarde.	Wij	wonen	op	Gods	
aarde en het is onze verantwoordelijkheid om daar goed voor te zorgen. Ook kleine dingen 
kunnen een enorm verschil maken. 

Toen ik een keer in een winkel een plastic tasje weigerde en zei dat het slecht was voor het 
milieu antwoordde de kassière: ‘wat maakt dat ene tasje nou uit’.

Mijn	antwoord	dat	als	iedereen	dat	zou	doen	het	een	wereld	van	verschil	zou	maken	zette	haar 
aan	het	denken.	Wat	kun	jij	doen,	wat	kan	ik	doen	om	goed	voor	de	aarde	te	zorgen?	

Kleine groepjes 

QuickScan: 
Er is een testje waarmee je jouw voetafdruk op de aarde kan meten.
Wat is dat een voetafdruk? Dat is de impact die jouw levensstijl op deze aarde heeft.

Doe de test! 
Link: https://voetafdruktest.wwf.nl/

• Bedenk	met	elkaar	1	of	2	dingen	die	jij	kan	doen	om	jouw	voetafdruk	te	verkleinen.

10 MIN.

Inkijkexemplaar
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Waar of niet waar? 
• Verdeel de ruimte in tweeën. Een vak waar en een vak niet waar.

• Lees de stellingen voor en laat de jongeren kiezen of de stelling waar of niet waar is.

• Laat de tieners uitleggen waarom ze ergens zijn gaan staan.

• Daarna geef je pas het goede antwoord en licht je het toe.

Stelling 1

‘‘Er worden jaarlijks net iets minder dan 1 miljard plastic tasjes verbruikt.’’

Antwoord: Niet waar. De	wereld	gebruikt	tussen	de	500	miljard	en	1,2	triljoen	plastic
tassen	per	jaar.	Dus	tussen	500.000.000.000	en	de	1.200.000.000.000.000.000	tassen	per	
jaar.	Nederlandse	supermarkten	verkopen	jaarlijks	420	miljoen	tassen.	Daar	komen	nog	eens	
een	miljard	gratis	tasjes	bij.

Weetjes
• Gemiddeld gebruiken we met onze westerse levensstijl 3,5 aardbollen. 

• In 2017 viel ‘earth overshoot day’ op 2 augustus. Op die dag hadden  

we alle natuurlijke grondstoffen gebruikt die de aarde in dat jaar kon 

produceren. Wist je dat deze datum ieder jaar weer een beetje vroeger 

in het jaar valt?

• Door jouw voetafdruk te verkleinen draag je direct bij aan het   

verminderen van klimaatverandering, armoede, honger, verdwijnen  

van regenwouden en het uitsterven van planten en dieren.

10 MIN.

Inkijkexemplaar
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Stelling 2

‘‘Koeien dragen bij aan de opwarming van de aarde omdat ze zoveel winden’’

Antwoord: Waar. Als	koeien	winden	laten	komt	er	methaan	vrij.	Dat	gas	komt	in	de	
atmosfeer	terecht	en	warmt	de	aarde	23	keer	zo	snel	op	als	Co2.

Stelling 3

‘‘We gooien per huishouden per jaar 40 kilo eten weg’’

Antwoord: Waar.

Stelling 4

‘‘Vlees eten is niet belastend voor het milieu; het beest is toch al dood.’’

Antwoord: Niet waar. De mondiale voetafdruk heeft te maken met het aardoppervlak dat 
nodig	is	om	jouw	levensstijl	mogelijk	te	maken.	Dieren	moeten	grazen	of	leven	van	veevoer,	
hebben	een	stal	nodig	en	de	ontlasting	van	de	dieren	is	een	belasting	voor	het	milieu.
Door minder vlees te eten verklein je jouw mondiale voetafdruk.

Daarbij	kun	je	aan	de	manier	waarop	wij	vleesindustrie	vormgeven	ook	iets	afleiden	van	hoe	
wij naar de waarde van het leven van een dier kijken. God sluit na de zondvloed niet alleen 
een	verbond	met	Noach,	maar	ook	met	alle	levende	wezens	die	bij	hem	zijn.	God	hecht	veel	
waarde	aan	de	levens	van	dieren.	(Genesis 9: 10-11)

Gespreksvragen 
1. Geloof jij dat de wereld is geschapen? Waarom wel of waarom niet?

2.	Kun je geloven in de schepping én de evolutie? Waarom wel/niet? 

3.	Van welke natuur kun jij heel erg genieten? 

4.	Maak	jij	je	wel	eens	zorgen	over	de	aarde?	Waarover	maak	jij	je	dan	zorgen?	

5.	Welke dingen doe jij wel of niet omdat je goed voor de schepping wil zorgen?

10 MIN.

Inkijkexemplaar
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Bijbelse verdieping
1. Lees: Psalm 104: 24-25 

Bespreek met elkaar:

• Waar zie je Gods wijsheid in de schepping?

• En door waarin zijn creativiteit?

• Geniet jij weleens van Gods schepping? Dank je hem daar ook voor?

2.	God	belooft	herstel

In	de	inleiding	is	verteld	dat	het	niet	goed	gaat	met	de	schepping.	Maar	God	belooft	herstel	
voor de schepping.

Lees Romeinen 8: 18-22: 

• In	de	inleiding	wordt	gezegd	dat	de	aarde	lijdt.	Kun	jij	daar	een	voorbeeld	van	geven?

• Wat	zal	er	anders	zijn	als	God	de	schepping	heeft	bevrijd?

• Hoe kunnen we nu al iets van dat koninkrijk zien in deze wereld? 

3.	Lees	Jacobus 2: 14-17

• Vind	jij	het	belangrijk	dat	je	doet	wat	je	zegt/gelooft?

• Ben je het met Paulus eens dat geloven zonder daden zinloos is?

Afval scheiden
Kijk voor inspiratie en de juiste antwoorden op: www.milieucentraal.nl

Nodig:			 Een	zak	met	verschillende	soorten	afval	(als	je	het	te	vies	vindt	kun	je	er	ook	
  plaatjes van meenemen :)

  Post its

  Pennen  

	 	 5	vellen	papier	waarop	de	verschillende	soorten	afval	staan:	GFT,	plastic,	rest, 
	 	 papier,	glas,	klein	chemisch	afval

• Hang	de	papieren	op	jullie	ruimte;

• Laat	de	jongeren	het	specifieke	afval	op	een	post	it	schrijven;

• Laat	de	jongeren	het	briefje	onder	het	juiste	kopje	opplakken.

Bespreek	aan	het	eind	of	de	briefjes	goed	hangen	of	waar	ze	hadden	moeten	hangen.

Je kunt i.p.v. van deze werkvorm ook de afvalquiz doen:

Link: www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/afvalquiz-welk-afval-waar/!

15 MIN.

10 MIN.

Inkijkexemplaar
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Lied
Luister met elkaar het lied Tranen voor de Schepping.

Link: www.youtube.com/watch?v=rJ5oNxasfNU

Afsluiten & chillen

• Bedank de jongeren voor hun aanwezigheid en openheid.

• Vertel wat er volgende week op het programma staat.

• Sluit	de	avond	af	met	gebed.

Chillen:

Elke avond wordt afgesloten met een uurtje chillen met elkaar. Dat kan in de kleine groepjes 
maar	ook	met	alle	groepen	bij	elkaar.	Zorg	voor	wat	drinken,	wat	lekkers	en	wat	spelletjes.	
Deze	momenten	zijn	voor	jou	als	jeugdleider	van	onschatbare	waarde	om	jouw	jongeren	te	
leren	kennen.	(En	zij	jou!)

Je	kunt	hier	ook	een	van	de	gebedsvormen	voor	kiezen	uit	het	overzicht	gebedsvormen.!

+/- 1 UUR

Inkijkexemplaar
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Notities

Inkijkexemplaar


