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Schepping, jou een zorg?  
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 
Al d’aard’ en alles wat zij geeft,  
met al wat zich beweegt en leeft,  
zijn ’t wettig eigendom des HEEREN.   
Psalm 24:1a  

Laten we deze keer eens zingend aan het Bijbelrooster beginnen. 
Matthew Henry schrijft bij Psalm 24: “Het betekent dat de hele 
schepping het eigendom van God is. Alles wat wij mogen bezitten of 
gebruiken is slechts geleend. De hele schepping is onder Zijn oog. Alles 
is in Zijn hand.”  
In het Bijbelrooster lees je gedeelten uit de Bijbel die over de waarde 
van de schepping gaan. In de tijd van Mozes werden er al voorschriften 
gegeven over het zorg dragen voor de schepping.  
Als God zo’n grote zorg heeft over het werk van Zijn handen, hoe moet 
onze zorg dan zijn met het oog op Hem?  
De Bijbel geeft het antwoord.  

De grote Schepper aller dingen  
ziet uit het ongenaakbaar licht,  
het gans gedrag der stervelingen  
niets is bedekt voor Zijn gezicht.  
Psalm 33:7a  

 
29 januari God is de Bouwer 
Lezen:  Hebreeën 3: 1-6 
Zingen:  Psalm 127: 1 

➢ God is de ‘Bouwer’ van Zijn huis, dat is (in dit hoofdstuk) Zijn gemeente. 
➢ Kun je ‘het huis’ ook Gods schepping noemen? (vers 4) 
➢ Wie is dan de Bouwer van ‘dat huis’? (lees vers 4) 
➢ Hoe moeten wij ‘dat huis’ (de schepping) dan onderhouden? 

 
30 januari Alles was goed 
Lezen:  Genesis 1: 26-31 
Zingen:  Psalm 19:1 

➢ Welke opdracht kreeg de mens van God? 
➢ Waar kun je aan zien dat veel mensen in onze tijd niet meer in die opdracht geloven? 
➢ Hoe sta jij in die opdracht ten opzichte van de Heere?  

 
31 januari Gods opdracht 
Lezen:  Genesis 2: 4-15 
Zingen:  Psalm 8: 4 

➢ Welke opdracht kreeg de mens van God? 
➢ Waar kun je aan zien dat veel mensen in onze tijd niet meer in die opdracht geloven? 
➢ Hoe sta jij in die opdracht ten opzichte van de Heere? 
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1 februari Door Woord en Geest  
Lezen:  Psalm 33: 1-12 
Zingen:  Psalm 33: 3 

➢ Lees vers 6. Noem de drie Goddelijke Personen in dit vers. 
➢ Krijg jij daardoor een groot ontzag voor de schepping? 
➢ Hoe breng jij dit tot uitdrukking?  

 
2 februari Niets is te wonderlijk voor God 
Lezen:  Jeremia 32: 16-25 
Zingen:  Psalm 89: 3 

➢ Wat zegt Jeremia in zijn gebed tot God over Zijn schepping? (vers 17) 
➢ Wat bedoelt hij met: Geen ding is bij U te wonderlijk? (vers 17) 
➢ Heb jij in je omgeving dingen gezien in de natuur waar niemand op gerekend had?  

 
3 februari Gods wijsheid in de schepping 
Lezen:  Spreuken 3: 6-20 
Zingen:  Psalm 147: 8 

➢ Wat lees je over Gods wijsheid in de schepping? (vers 19,20) 
➢ Hoe kun je van Gods wijsheid in de natuur leren? 
➢ Kunnen wij ook wijzer willen zijn dan God? 

Denk aan de evolutietheorie. 
 
4 februari Jezus en de schepping 
Lezen:  Johannes 1: 1-12 
Zingen:  Psalm 36: 3 

➢ Wanneer was het Woord (dat betekent hier: Gods Zoon) er al? (vers 1 en vers 15) 
➢ Wat betekent dat Hij het Leven is? (vers 4) 

1. in de schepping (vers 10) 
2. in de herschepping (vers 12) 

➢ Wat zegt dat in jouw leven? Vertel. 
 
5 februari De aarde is van God 
Lezen:  Psalm 24 
Zingen:  Psalm 24: 1 

➢ Met welke woorden lees je in Psalm 24 dat de aarde van God is? 
➢ Waarom moet je dus verstandig met de schepping omgaan? 
➢ Welke plaats krijgt deze zorg in je gebed? 

 
6 februari Zwarte bladzijde    
Lezen:  Genesis 3: 1-13 
Zingen:  Psalm 33: 7 

➢ Wat is de zwarte bladzijde in de scheppingsgeschiedenis? 
➢ Hoe is dat gekomen? 
➢ Waar kun je dat nu allemaal aan merken? 

 
7 februari Vloek en zegen 
Lezen:  Genesis 3: 14-24 
Zingen:  Psalm 100: 4 

➢ Hoe zorgde Adam vóór de val voor de schepping in het paradijs en hoe moest hij dat gaan doen 
buiten het paradijs? 

➢ Adam kreeg te maken met doornen door de zonde. 
➢ Wie kreeg er ook te maken met doornen, maar dan om van de zonde te verlossen? 
➢ Vertel iets over vloek en zegen. 
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8 februari Voorschriften 
Lezen:  Exodus 23: 1-13 
Zingen:  Psalm 81: 4 

➢ Welke voorschriften gaf God in het Oude Testament om zorg te dragen voor de schepping? 
➢ Waar wilde God de mensen aan herinneren? 
➢ Wat kunnen wij daarvan leren?  

 
9 februari Wat bent U groot 
Lezen:  Psalm 104 : 1-12 
Zingen:  Psalm 104: 1 

➢ Hoe wordt in deze verzen van de psalm duidelijk dat de schepping het werk van Gods handen 
is? 

➢ Vergelijk deze psalm met de scheppingsdagen uit Genesis 1. 
➢ Wat valt je op? 

 
10 februari Alles met wijsheid gemaakt 
Lezen:  Psalm 104: 13-24 
Zingen:  Psalm 104: 2 

➢ Wat laat God tot dienst van de mens uit de aarde voortkomen? 
➢ Hoe horen wij dan met alles om te gaan? 
➢ Wat is tot verwondering van de dichter als je vers 24 leest? 
➢ Zeg/zing je het hem na?  

 
11 februari Oog voor de Schepper 
Lezen:  Psalm 104 25-35 
Zingen:  Psalm 104: 17 

➢ Wat betekent het dat we oog moeten hebben voor de Schepper? 
➢ Waarom is dat nodig als we denken aan de waarde van de schepping? 
➢ Wat is een prachtig voorbeeld van de dichter voor ons?  

 
 


