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Schepping bouwen en bewaren 

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. 

 Hij heeft z’in haren ochtendstond, 

 op ongemeten zeên gegrond, 

 doorsneden met rivier en meren. (Psalm 24:1) 

 

Deze psalm leert ons dat alles van God is. Het staat niet alleen in de Bijbel en in de psalmen, 

maar ook in de geloofsbelijdenis. Er staat: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 

van de hemel en de aarde”. Wij zijn rentmeester en moeten zorgen voor het bezit van God. 

In dit Bijbelrooster kun je er iedere dag iets over lezen. 

 

De mens heeft een taak van God gekregen, dat lees je in Zijn Woord. Neem de 

scheppingsopdracht serieus, uit liefde tot de Schepper. Denk elke dag aan het volgende: wat is 

de opdracht voor mij als het over de zorg voor de schepping gaat? 

 

 De grote Schepper aller dingen 

 ziet, uit het ongenaakbaar licht, 

 het gans gedrag der stervelingen; 

 Niets is bedekt voor Zijn gezicht. (Psalm 33:7) 

 

24 februari  In het begin 

Lezen:   Genesis 1:1-10 

Zingen:  Psalm 19:1 

 

• Wat zegt het gelezen gedeelte over God? 

• Wat is het verschil tussen scheppen en maken? 
 

25 februari  Wonder van de schepping! 

Lezen:   Genesis 1:11-20 

Zingen:  Psalm 19:3 

 

• Wat lees je over het wonder van de schepping in vers 11 en 12? 

• Wat betekent dat nu voor ons? 
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26 februari  Gods opdracht 

Lezen:   Genesis 1:21-31 

Zingen:  Psalm 104:12 

 

• Welke opdracht gaf God aan de mens? 

• Wat is de opdracht voor ons als het over de zorg voor de schepping gaat? 
 

27 februari  Rust 

Lezen:   Genesis 2:1-14 

Zingen:  Tien Geboden:5 

 

• Welke zegen van God lees je in Genesis 2:3? 

• Hoe moeten wij omgaan met deze zegen? 

• Wat mag er dus nooit gebeuren? 
 

28 februari  Bouwen en bewaren 

Lezen:   Genesis 2:15-25 

Zingen:  Psalm 33:7 

 

• Wat betekenen deze twee woorden in de Bijbel: bouwen en bewaren? 

• Wat betekenen deze twee woorden voor nu? 
 

1 maart  Zonde en het gevolg 

Lezen:   Genesis 3:1-13 

Zingen:  Gebed des HEEREN:7 

 

• Wat was de ongehoorzaamheid van Adam en Eva? 

• Wat was het gevolg voor hen, voor ons, voor alle mensen en de schepping? 
 

2 maart  Vloek en zegen 

Lezen:   Genesis 3:14-24 

Zingen:  Psalm 103:5 

 

• Vóór de zondeval was bouwen en bewaren van de schepping alleen een zegen. 

• Hoe is dat na de zondeval geworden? 

• Welke rijke belofte gaf God aan de mens? 

• De duivel dacht dat hij winnaar was, maar Wie is er Overwinnaar? 
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3 maart  Alles is van God 

Lezen:   Psalm 24 

Zingen:  Psalm 24:1 

 

• Van Wie is de aarde? En de mens? En wat nog meer? 

• Hoe gaan wij dan om met de bezittingen (=spullen) van de Ander (=de Heere)?  

• Noem voorbeelden. 
 

4 maart  Verwondering 

Lezen:   Psalm 8 

Zingen:  Psalm 8:6 

 

• Over welke dingen is David zo verwonderd? 

• Welke taak heeft de mens van God gekregen? 

• Welke verantwoordelijkheid hebben wij dan voor wat God geschapen heeft? 
 

5 maart  Rentmeester zijn  

Lezen:   Lukas 16:1-13 

Zingen:  Psalm 37:2 

 

• Waarin was de onrechtvaardige rentmeester verstandig? 

• De onrechtvaardige Mammon (= je geld en goed) Hoe ga jij met je geld om? 

• Wat is het belangrijkste in deze gelijkenis? (vers 13) 
 

6 maart  Omgaan met de natuur 

Lezen:   Exodus 23:1-13 

Zingen:  Psalm 104:9 

 

• Hoe moest de Israëliet omgaan met de natuur (zijn akker)? 

• En met de dieren? Hoe kijk jij naar dieren? Leg uit aan de hand van een voorbeeld. 
 

7 maart  Respect voor de schepping 

Lezen:   Psalm 19 

Zingen:  Psalm 19:2 

 

• In welke verzen lezen we over het respect voor de schepping? 

• Wat krijgt de meeste nadruk in de verzen 8-15? 
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8 maart  God is eeuwig 

Lezen:   Psalm 90 

Zingen:  Psalm 90:1 

 

• In welke vers lees je dat God er eerder was dan de schepping? 

• En hoe is het met de mens? Wat zegt het ons? 
 

9 maart  Het zuchten van de schepping 

Lezen:   Romeinen 8:18-27 

Zingen:  Psalm 17:8 

 

• Waaronder zucht de schepping? (vers 22) 

• Waar wordt naar uitgezien door de schepping? 

• Praat met elkaar over de schepping, maar ook over de herschepping.  
 

 


