
 

 

Doel: nadenken over Gods droom 

Duur: 90 minuten  

Deelnemers: 12-18 jaar, 5-20 personen  

Materiaal:  

 Kaarsjes & aanstekers 

 Het scheppingsverhaal 

 Een pot (of emmer) met modder 

 Koffiefilter 

 Handdoek 

 Zeef  

 Papier, pen, kleurpotloden 

 Groen papier 

 Muziekbox / groepslied 

 

Inleiding 

Beleef de scheppingsdagen en bereid je voor om de Fakkeltocht De achtste dag 

volledig mee te beleven.  

  

 



 

Duur: 10 minuten 

1. Zet enkele kaarsen in het midden van de cirkel. Maak de ruimte helemaal donker, 

steek dan pas de kaarsen voorzichtig aan. Maak het samen even stil om te genieten 

van het licht. Hoe voel jij je in het donker?  

 

2. God wilt zijn liefde aan de mensen tonen. Lees samen het scheppingsverhaal, het 

verhaal dat mensen lang geleden geschreven hebben om te vertellen over hoe graag 

God hen ziet. Gods liefde is hier getoond in een verhaal waarin God de aarde schept. 

Duur: 2 minuten  

1. Ga allemaal eens ondersteboven staan? En hou dat één minuut vol. (of: drink uit een 

glas water met een rietje, of lees een zin voor uit de Bijbel, of…) 

 

2. Dat was niet zo gemakkelijk hé? Eerst was er geen onder en geen boven, tot God de 

hemel en aarde maakte.  

  



 

Duur: 10 minuten   

Op de derde dag maakte God een verschil tussen het land en de zee én zorgde hij 

voor groen op het land. Probeer eens om de aarde van het water te scheiden? Best 

een klusje!  

Duur: 10 minuten  

Door de grote lampen aan de hemel is er licht. Natuurlijk weten we nu dat de maan 

helemaal geen lamp is, maar het licht van de zon reflecteert. Zo kunnen wij ook het 

licht van God reflecteren naar andere mensen, wanneer zij Gods licht niet direct zien.  

Welk van de onderstaande opdrachten past het best bij jou?  

 Schrijf een briefje voor iemand uit je klas die verdrietig is of het ergens 

moeilijk mee heeft.  

 OF: Neem je agenda erbij, zoek een moment waarop je nog eens kan 

langsgaan bij een ziek familielid, of een eenzame buurvrouw.  

 OF: Denk eens na over Wie of Wat voor jou een licht is? Maak een iets om 

hen te bedanken daarvoor. 

  



 

Duur: 20 minuten 

De zeedieren en luchtdieren, oftewel de vissen en de vogels, werden op de vijfde 

dag geschapen. Ze brengen beweging en geluid, zelfs muziek in de schepping. Kan 

jij enkele bewegingen of geluiden nadoen? Maak er een groepsdans mee!  

Duur: 10 minuten 

Omdat God liefde is en de schepping wilde delen, schiep hij de mens. Hij vroeg de 

mens om de schepping in stand te houden. Als hij goed voor alles zorgt, dan wordt 

het geheel beter en mooier… Maar als de mens zijn leiderschap misbruikt, maakt hij 

alles kapot. Doe een van de volgende oefeningen, en je weet meteen wat we 

bedoelen:  

 Zitcirkel:  

Iedereen gaat in een cirkel staan met zijn gezicht naar rechts. Zo staat 

iedereen rug- tegen buik. Als je dicht genoeg bij elkaar staat, en de cirkel 

mooi rond is, kan je gaan zitten op elkaars knieën. Zo merk je dat je op 

elkaar steunt. Als er één iemand tussenuit getrokken zou worden, valt 

iedereen om. Wil je dat ook proberen?  

 Kapotmakertje:  

Eén iemand blijft recht staan, dit is de kapotmaker. Al de anderen leggen 

zich op hun buik neer in een cirkel, met de hoofden dicht bij elkaar. Als 

iedereen zijn armen in elkaar heeft geslagen of gehaakt, mag de 

kapotmaker proberen de groep kapot te maken, door aan benen te 

trekken. Zo merk je: samen sta je sterk! Maar als één iemand niet mee 

werkt aan het geheel van de schepping, ben je verloren.  



 

Duur: 10 minuten 

Na al het werk nam God de tijd om alles te overzien en ervan te genieten. Ook wij 

hebben dat soms nodig. En ook jullie hebben nu wel wat rust verdiend. Leg je maar 

allemaal op je rug, sluit je ogen voor één minuut en denk alleen maar aan je 

ademhaling: lekker ontspannen!  

Duur: 20 minuten  

1. Oei… was het niet gedaan? God heeft toch maar zeven dagen nodig gehad om de 

wereld te scheppen?  

Inderdaad! Maar nu is het aan ons! 

 

De begeleider kan hier een momentje nemen om in gesprek te gaan over de vragen 

die ook op de poster staan:  

 Hoe omschrijf jij Gods droom? 

 Wat is een mysterie voor jou? 

 Wat maakt Kerstmis voor jou speciaal? 

 Hoeveel plaats is er voor Jezus in jouw leven? 

 Hoe voel je dat vuur dat Jezus uitstraalt? 

 Hoe helpt God jou om licht uit te stralen naar de wereld / naar de mensen 

rond jou? 

 

2. In plaats van een zaadje van hoop, mag je een blaadje van hoop maken. Schrijf op 

het groene blad wat volgens jullie Gods droom is en hoe jullie daaraan kunnen 

meewerken. Neem dit blad zeker mee naar de fakkeltocht. 

 



 

3. Terwijl de kaarsen in het midden staan, kan je samen onderstaand gebed bidden om 

af te sluiten.  

 

 

 

En nu… verder op stap!  

Overloop zeker met de jongeren de veiligheidsinstructies van de deelnemersbrief.  

Heer, onze God, 

uw schepping is een fantastisch boek 

waarin Gij ons toespreekt 

en ons iets van uw schoonheid en goedheid laat zien.  

Dankzij uw kracht, hebben wij niks tekort. 

Vanuit onszelf  

maar ook voor onze broeders en zusters 

en samen met paus Franciscus 

bidden wij dat de harten van alle mensen  

zich naar Uw droom mogen keren,  

om al het leven te beschermen  

en te groeien naar een betere toekomst voor alle mensen.  

Zo werken wij aan de komst van uw Koninkrijk van Liefde.  

Amen. 

 


