
Kosmos
Blok 5 Gezinsviering 3

Liederen 

 Alle liederen kunt u vinden door hier te klikken 

of via deze YouTube afspeellijst: 

https://www.youtube.com/playlist?list= 

PL90fBg52ujKcQtkutIrNMSDK9cBxbKmS5

Benodigdheden 

 • Laptop o.i.d. om liedjes van YouTube te beluisteren

 • Zaadjes (+ bakjes en eventueel watjes) om te zaaien

In beweging 

Maak met elkaar een wandeling buiten. Geef elkaar de 

opdracht om onderweg iets mee te nemen of een foto 

te maken van iets (1) wat je geweldig mooi vindt aan de 

natuur en (2) iets wat niet in de natuur thuis hoort.

Liturgie

Aanvang: 

 •  Steek een kaars aan en wordt even stil 

 •  Tekst: ‘HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde..’ (Ps. 8: 2)

•  Lied: ‘Dit is de dag’

Intro: De schepping

Laat elkaar zien wat je meegenomen hebt tijdens de 

wandeling en praat over wat je raakt in de schepping en 

wat daarin niet thuis hoort.

Lied:

‘Zie de zon, zie de maan’

Bijbel & gesprek

We lezen Romeinen 8: 18-26 (NBV)

Gespreksvraag 1:

‘De schepping zucht’, schrijft Paulus. Bijna alsof Gods 

schepping verdrietig is. Gods kinderen zuchten ook. 

En zelfs de Geest van God zucht. Snap je dat? Waaraan 

zie je dat de schepping zucht? Word je daar zelf ook 

verdrietig van? En wat vind je er van dat Gods Geest 

met ons mee zucht?

Extra stelling (voor tieners):

De Corona-crisis is een kans, de economie staat stil en 

de natuur herstelt zich!

Gespreksvraag 2:

Er is gelukkig ook hoop! Welke hoop hebben we als 

christenen voor de hele schepping? En wat kunnen we 

zelf heel praktisch leven uit deze hoop?

Lied: 

‘Heer, onze Heer’

Gebed

Dank God voor het mooie in de schepping. Bidt ook 

voor alle problemen die je om je heen ziet in verband 

met het milieu. En bidt voor mensen die zich daarvoor 

inzetten.

Lied:

‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’

In beweging 

God heeft ons de aarde toevertrouwd om voor haar 

te zorgen. Daar heb je tijd, liefde en aandacht voor 

nodig. Plant een zaadje in een bakje, of een tuin. Zorg 

de komende tijd er goed voor en hopelijk komt er een 

prachtige plant uit!

https://www.youtube.com/playlist?list=PL90fBg52ujKcQtkutIrNMSDK9cBxbKmS5


Opdracht voor de tieners: 

Kun je een challenge bedenken voor jullie gezin om de 

komende periode bewuster bezig te zijn met de zorg 

voor Gods schepping?

Lied:

‘Ik zegen jou in Jezus’ naam’

Zegenbede

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel 

en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop 

overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. 

(Rom. 15: 13)


