
Landelijke Bijbeldag 2022 
 
Wandeling 
 
Het thema van de Landelijke Bijbeldag 2022 is ‘schepping’. Het hele programma is online te volgen. 
Je kan dus de hele dag binnen blijven zitten. Maar met zo’n thema moet je natuurlijk ook even de 
schepping bewonderen! Daarom hebben wij deze opdracht bedacht. Om te genieten van de 
schepping en God te ontmoeten in de natuur. 
 
Zoek een mooi stuk natuur uit bij je in de buurt en ga daar naartoe. Bijvoorbeeld een park, een bos, 
een meer of een strand. Denk na over de volgende vragen en voer de opdrachten uit tijdens je 
wandeling. 
 

1. Sta stil en adem diep in. God heeft jou adem en leven gegeven. Dank Hem daarvoor. Kijk om 
je heen. Wat vind je mooi aan de natuur? Ook daarvoor kun je God danken. 

2. Zie je vogels? Denk dan aan 
Mattheüs 6, waarin God zegt 
dat als hij voor de vogels 
zorgt, dat Hij zeker ook voor 
jou zal zorgen. Wat heb je 
nodig op dit moment? Vraag 
God wat je nodig hebt. Hij 
voorziet en geeft je wat je 
nodig hebt. 

3. Als je onderweg afval tegenkomt, neem dit dan mee en gooi het in de vuilnisbak. Zo zorg jij 
goed voor de natuur die God ons gegeven heeft. 

4. Kom je mensen tegen? Geef hen dan een vriendelijke glimlach. Ook zij zijn gemaakt door 
God. Zij zijn Gods schepping, dus voor hen mag je ook goed zorgen. 

 

Overige opdrachten 

Nog geen genoeg van de natuur? Hier zijn nog 3 extra opdrachten om te genieten van de schepping. 

Zaaien en oogsten 
Plant zaadjes en zie hoe er uit zo’n klein zaadje leven ontstaat. 
Hier zijn wat voorbeelden van bloemen die je in maart kunt zaaien: 
Groenbemester Phacelia 
Juffertje-in-het-groen 
Goudsbloem 



  
Opdracht scheppingsdagen  
Geniet elke dag van een ander aspect van de 
schepping. 
1. Licht: zonsopkomst/ondergang  
2. Scheiding lucht, water en vasteland: naar 
zee, rivier, meertje, plas 
3. Planten: bos, park, binnen 
4. Hemellichamen: zon, maan en sterren  
5. Dieren: huisdier, kinderboerderij, insecten 
buiten 
6. Mens: vrienden, familie, kerk  
7. Rust: ervaar de stilte 
  
 
Opdracht rentmeesterschap 
Naar aanleiding van de bijbeluitleg van Wim geven we graag wat ideeën om goed voor de aarde te 
zorgen: 
 

- Fietsen in plaats van de auto pakken  
- Minder vlees/ dierlijke producten eten  
- Spullen lenen of tweedehands kopen  
- Minder lang douchen  
- Verwarming een graadje lager 
- Afval scheiden  


