Handleiding 1.2 DE GOD VAN DE HEMEL MAAKT
ZICH BEKEND
Leerdoel
Wat je gaat behandelen
Bijbelstudie: Ps. 19
Lesstof
God woont in de hemel
De hemel is de woonplaats van God. De bijbel zegt dat de hemel 'boven' ons is. Hoog boven de aarde
troont de Here, daaruit blijkt zijn majesteit en almacht.
God maakt zich bekend
We zien God niet en we horen zijn stem nu niet. Toch blijft hij niet een God op afstand, onzichtbaar en
onhoorbaar. Hij maakt zich bekend. We spreken wel over zijn 'openbaring', dat betekent dat hij
zichzelf bekend maakt, dat hij is en hoe hij is. De Here God openbaart zichzelf in zijn woord en in zijn
werken.
We kennen God door twee middelen:
a. door de schepping, onderhouding en regering van de wereld;
b. door zijn Woord.
In jezelf, de wereld en heel de geschiedenis zie je Gods eigenschappen, zoals zijn grootheid en
almacht en wijsheid. Je kunt hem opmerken, maar je leert hem niet kennen als je Vader, je Verlosser
en je Redder. Je merkt wel dat hij er is, maar je kent zijn wil niet.
In Gods Woord leer je hem echt kennen, daarin openbaart hij zichzelf.
De schepping zegt dat hij er is, de bijbel leert wie hij is en hoe hij is. De Bijbel helpt je de schepping te
zien als Gods werk.

Wat je wilt bereiken
- Kunnen vertellen wat het betekent dat God in de hemel woont.
- Aan de hand van Ps. 19 kunnen vertellen op welke 2 manieren God zich
bekend maakt.
- Het begrip 'openbaring' kennen en kunnen uitleggen.
- Een paar voorbeelden kunnen noemen hoe je God ziet in de schepping/je eigen leven.
- Kunnen uitleggen waarom je de bijbel nodig hebt om God echt te leren kennen.

De lesstof is verder uitgewerkt in de map voor de
jongeren (beeld- en/of de tekstversie).
Meer opdrachten staan op de site www.geloofnu.nl.

Handvat voor de leider
Zingen: Ps. 2, Ps. 19, Ps. 104, Gez. 30, E&R 53
Bijbel: Ps. 19, Rom. 1:19-20
Belijdenis: NGB art. 2
Literatuur: C. Bijl, Leren geloven, p. 17-21, E. Brink, Het woord vooraf, p. 15-21

Lesindeling
Bijbelstudie: Ps. 19
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
3 de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
5 Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
6 een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
7 Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.
8 De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.

Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
10 Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
11 Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13 Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.
14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
15 Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn verlosser.

- In deze psalm staat dat de schepping ons iets ‘vertelt’. Wat vertelt de schepping?
- Hoe leer je nog meer over God? (8-10)
- God woont in de hemel. Toch is Hij niet ver weg. Hij laat iets van zich zien. Bespreek dat
met deze Psalm. Leg het begrip openbaring uit, lees uit de les het stukje 'God maakt zich
bekend'.
Lesondersteuning
Visueel: Spelen met begrippen als ver weg en dichtbij met hulp van een vergrootglas of verrekijker
(kun je van twee kanten doorheen kijken). Hoe ver of dichtbij is de ander? Hoe ver is de hemel?
Visueel: Zorg voor een boek met natuurplaten. Uit deze schepping leren we God kennen. Wat leer je?
Je kunt ook schelpen, bloemen, een plant meenemen.
Laat ook een bijbel zien of een kinderbijbel/platenbijbel.
Ervaring: Vraag naar eigen belevenissen in de natuur. Heb je wel eens een lieveheersbeestje op je
hand gehad? Een harde storm meegemaakt? In zee gezwommen? Welke indruk maakte dat? Wat
leer je in die natuur over God?
Ervaring: Geef tuinkerszaadjes mee in een potje op natte watten. Bespreek volgende keer wat er
gebeurde en wie daarvoor zorgde.
Opdrachten
A. Er zijn twee 'middelen' om God te leren kennen. Hoe gebruik jij die twee middelen?
- De natuur: Ben je wel eens verwonderd over iets wat je buiten ziet of meemaakt? Wat laat het je
van God zien? Bedenk bij elk seizoen, je lievelingsdier of de streek waar je op vakantie was, wat
dit jou leert over God (gebruik evt. plaatjes).
- De bijbel: Lees je vaak uit de bijbel? Wanneer en waar? Lees je persoonlijk in de bijbel? Hoe
gaat dat? Wat zegt het je? Leer je God er beter door kennen?
B. Vertel eens wat over iemand die je kent en die niet aanwezig is, bijvoorbeeld je vader of moeder.
Kun je ook iets vertellen over iemand die je nog nooit ontmoette, zoals bijvoorbeeld de koningin.
Hoe kan het dat je toch wat over die persoon kunt vertellen hoewel je hem/haar nog nooit
ontmoette? Wat weet je over God? Hoe weet je dat? Bespreek dat we God op twee manieren
kennen, uit de bijbel en uit de natuur.
C. In het schema hieronder zie je een aantal eigenschappen en daden van God. Kruis aan of je die
kent uit de schepping en/of uit de bijbel. Bespreek samen hoe of waar je deze eigenschappen van
God kunt zien.

eigenschap van God
trouw
verlossing
wijsheid
dat God bestaat
dat Jezus terugkomt
almacht
majesteit
dat God van je houdt
iets uit niets maken
dat God je Vader is
dat je niet mag doden
heiligheid
dat God zonde haat

de schepping

de bijbel

Vul de lijst zelf aan met nog meer dingen. Leg ook uit waarom je een kruisje in de kolom zet. Waar
kom je dat tegen in de schepping? Waar kun je dat lezen in de bijbel?
Kijk je wel eens op die manier om je heen als je buiten bent, dat je als het ware in het
'prentenboek' van God rondwandelt?
Wat vind je van de stelling: een goed christen is dus een liefhebber van de natuur?
D. Lees art. 2 NGB. In psalm 19 leerde je dat je God kunt kennen uit de schepping en uit zijn woord.
Vind je dat hier terug? Wat zegt artikel 2 over die 'middelen'? Hoe kun jij zelf die middelen goed
gebruiken?
E. De natuur leert veel over God. Kun je dingen noemen die in de bijbel staan en die je niet direct uit
de schepping kunt leren?
Thuis verder werken en/of toetsen
Opdrachten om uit te kiezen:
- Vraag aan je ouders hoe zij God leren kennen uit de schepping en uit zijn Woord.
- Let er eens op of je deze week aan kunt wijzen dat je God ontmoet in de schepping of bij het
bijbellezen. Wat was voor jou een duidelijk moment? Wat heb je over hem geleerd? Kies twee
momenten om volgende week te vertellen aan de groep.

Aan ieder heeft de natuur iets te zeggen!

