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Ontmoeting 1 
   
Iets uit niks: Die Skepping 
Kinders kry die geleentheid om te besef hoe ongelooflik God alles gemaak het. 

Teks: Genesis 1:1-31 

Hulpmiddels:  

• Kopieë van skepping aktiwiteit 

• Klaargemaakte aktiwiteit vir vertel van die storie 

 Welkom  

Neem ŉ kussingsloop en plaas verskillende items daarin wat dinge verteenwoordig wat God geskep het, bv: ŉ appel, 

plastiekdiertjies, boomtak, ens. Gee ŉ paar kinders geleentheid om sy/haar hand in die sak te steek en te raai wat 

hulle voel. (Hierdie is ŉ speletjie wat die kinders huis toe kan neem en saam met hulle ouers gaan speel. So maak 

hulle hul ouers ook bewus van wat God gemaak het.) 

 

  Wyding  

Stilword-ritueel: Kinders word stil en gaan lê op die mat/gras, maak hulle oë toe en luister na geluide om hulle of 

na ŉ CD met natuurgeluide (of MP3 klanksnit op Kix se webtuiste). Terwyl die kinders nog met toe oë lê en luister, 

begin die groepleier met die kinders praat: “God het alles gemaak. Hy het vir my en vir jou ook gemaak. Hy het my 

baie lief. Hy het sy asem in my geblaas.” (Haal drie keer diep asem en blaas dit stadig uit.) 

Woord 

In die begin van die Bybel (Die Bybel@kinders - Gen 1:1,2) lees ons: “Heel aan die begin was net God daar. Toe het 

Hy die hemel en die aarde gemaak. Sommer net so, uit niks! Maar niemand kon nog op die aarde bly nie. Daar was 

net water op die aarde. Dit was baie donker. Nogtans was God daar, al het die aarde ook hoe woes gelyk! Toe het 

God alles begin maak.” Kinders sit regop en kyk vir die groepleier. 

(Haal jou skeppingsblokkie uit wat reeds gemaak is en gebruik dit om die storie verder te vertel). Kom ons kyk 

watter geskenk het God vir ons gemaak. Dit het so gebeur: 

 

God het gesê: “Daar moet lig wees!” En die oomblik toe God dit gesê het, was daar lig. God het van die lig gehou. 

Daarom het Hy die lig en die donker van mekaar geskei. Die lig het Hy dag genoem en die donker het Hy nag genoem. 

Tweede dag (Genesis 1:6-8) 

God het gesê: “Ek wil die hemel en die aarde van mekaar skei.” Partykeer kom daar mos water van bo af, dan reën 

dit.  

Partykeer borrel die water sommer so uit die grond uit. Dan is daar ŉ fontein. Dit is God wat hierdie twee soorte 

water van mekaar geskei het. So het God die hemel daarbo en die aarde hieronder gemaak. 

Derde dag (Genesis 1:9-13) 

Op die aarde was daar nog steeds net water. Daar was geen droë grond nie. Toe het God gesê: “Ek wil hê al die 

water op aarde moet op een plek bymekaar kom sodat daar ook droë grond kan wees.” Dit het dadelik gebeur. God 

het die droë grond land genoem. Die klomp water het Hy see genoem. Dit was vir God mooi dat daar ŉ see en ŉ 

land was.  
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Toe het God gesê: “Nou kan daar allerhande plante groei. Plante soos gras, bosse wat sade gee en allerhande 

soorte bome.” Dit het toe ook gebeur. Allerhande plante het begin opkom. Die aarde was vir God mooi. 

Vierde dag (Genesis 1:14-19)  
Toe het God gesê: “Daar moet ŉ son, maan en sterre in die hemel wees. Hulle kan lig gee op die aarde. Dan kan ŉ 

mens duidelik sien wanneer is dit dag en nag. Boonop help hulle om te weet wanneer is dit somer en winter.” God 

het toe die son gemaak. Dit gee in die dag lig. God het ook die maan en die sterre gemaak. Hulle gee in die nag lig. 

Die hemel was nou ook vir God mooi. 

Vyfde dag (Genesis 1:20-23) 

Daarna het God gesê: “In die see moet daar baie soorte visse wees. Voëls moet oor die aarde vlieg.” God het groot 

seediere gemaak en sommer baie soorte visse. Hy het ook verskillende soorte voëls gemaak. Alles wat Hy gemaak 

het, was vir Hom mooi. Hy het vir die voëls en die visse gesê: “Julle moet kleintjies kry en baie word. Daar moet 

sommer baie visse in die see wees en baie soorte voëls op die land.” Hulle was vir Hom mooi en goed. 

Sesde dag (Genesis 1:24-25) 

God het gesê: “Daar moet diere op die aarde wees, sommer baie soorte. Diere soos insekte en mak diere en wilde 

diere.” God het al hierdie soorte diere gemaak. Hulle was vir Hom mooi. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe dit voel om alleen in die donker, waar niks is nie, te wees.

2. Ek wonder hoe jy voel oor wat God gemaak het.

3. Ek wonder wat jy anders sou gedoen het as jy alles moes maak.

4. Ek wonder hoe ons die aarde kan bewaar.

 Werskaf 

• Skeppingsblokkie: Kopieer die patroon op karton. Kleur die prente in. Knip die vorm op die buitelyne uit.

Gebruik ŉ liniaal en agterkant van ŉ stomp mes om die vou-lyne te keep. Vou die vorm sodat ŉ blokkie

gevorm word. Gom die flappies aan die binnekant vas. Gebruik hierdie blokkie om die kinders te help om te

onthou wat God op watter dag geskep het.

Gebed vir kleiner kinders: 

Leier sê: Kinders antwoord en doen: 

Mag ons weet waar om te loop Stap-stap-stap 

Mag ons weet wat om te doen Klap-klap-klap 

Mag ons weet waar om te kyk Knip-knip-knip 

Mag ons weet wat om te praat Loof die Heer! 

Almal saam: Amen 

Sluit af met die seënbede: Sluit af met ŉ ABC-gebed. Deel vir die kinders letters van die alfabet uit, totdat die hele 

alfabet uitgedeel is. Die kind wat dan die letter A het, begin eerste en sê vir God dankie vir iets wat met A begin 

bv. “God, dankie vir appels.” Die tweede kind sê dankie vir iets wat met ŉ B begin, bv. “God, dankie vir bobbejane”, 

ens. (Hou die gebed lig en prettig – die kinders mag lag in die gebed.) 
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Ontmoeting 2 




