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Inleiding 
Voor jullie ligt het pakket peuterwerk voor de gezinskampen 2022. Het thema is ‘De schepping’. Het 
thema sluit niet aan op de andere leeftijdsgroepen 4-6 en 7-9 jaar. Zij behandelen Bijbelvertellingen 
uit Handelingen. Bekijk per groep wat je wel, wat je niet aan kunt bieden. Soms is gewoon-spelen 
ook fijn.  
Hieronder vind je informatie over het peuterwerk. Lees dit goed door! 
 
Peuters 
Kinderen, en peuters in het bijzonder, beleven dingen altijd met hun hele lichaam. Daarom is het 
belangrijk sterk zintuiglijk bezig te zijn met de Bijbelverhalen. Ze horen het verhaal, maar zien tegelijk 
de plaatjes. Ze zingen liedjes erover en kunnen met hun handen een werkje erover maken. 
Schat het niveau van deze groep echter niet te hoog in. Veel kinderen hebben nog nooit in een kring 
gezeten en vinden het ook moeilijk om te blijven zitten. Maar daar geen drama van, maar richt je 
met de vertelling op die kinderen die al wel stil kunnen luisteren. De andere medewerkers kunnen 
even voor de andere kinderen zorgen. Wie weet komen die na een poosje (of een paar dagen) er ook 
wel bij of misschien vinden ze het zingen in de kring en muziek maken wel heel leuk. 
 
Ken de kinderen 
Noteer in een schriftje alle namen van de kinderen en evt. bijzonderheden (een koekje om half 11, 
even laten plassen, drinken/eten/slapen om een bepaalde tijd, gehecht aan een bepaald speeltje, 
het kind houdt van…’ Zorg voor stickers waar je de naam van het kind op kunt schrijven en die je dan 
op hun rug kunt plakken. Oefen je in het kennen van de namen en noem de kinderen steeds bij hun 
naam. Zorg ook dat het kind (één van) jullie namen kent. 
 
Sfeer en klimaat 
Eén van de belangrijkste dingen is: hoe troost je verdrietige kinderen? Een aantal punten: blijf 
allereerst kalm. Er is niet aan de hand als een kind even huilt. Een rustige, liefdevolle reactie doet 
meer goed dan een geschrokken paniekingreep. Probeer een huiler aandacht te geven en af te leiden. 
Trek de aandacht met iets leuks: een mooi boek dat je voorleest, zijn favoriete speelgoed, evt. een 
koekje of lange vinger. Neem hardnekkige huilers apart, ga er evt. mee wandelen, dan geef je de 
overblijvers ook wat rust. Zorg dat je wat rozijntjes bij de hand hebt. Peuters zijn niet erg 
groepsgericht, maar ze vinden het wel gezellig om met elkaar een mooi verhaaltje te horen als daar 
iets bij te zien is (handpop, platen e.d.). Een cassetterecorder met echte peuterliedjes is een 
aanrader. 
 
 
 
 
 

Inleiding 
Wat je 
allemaal moet 
weten 



 
Indeling programma 
 
Voordat je het programma gaat gebruiken, is het goed om met elkaar door te spreken hoe je de 
indeling van het programma wilt, zodat alle leiding weet waar het over gaat, dezelfde indeling 
aanhoudt en de liedjes leert. Voor peuters is het belangrijk om dezelfde indeling te gebruiken. Deze 
structuur geeft peuters houvast. Een globale indeling kan zijn: 

- Kinderen worden binnengebracht. Zet tassen, voorzien van een naam op een vaste plaats. 
Geef persoonlijke aandacht, geef een warm welkom. Ga niet met elkaar praten, maar wees 
er voor de kinderen. 

- Laat de kinderen even tot rust komen, even wennen. Begin dan vrij snel aan je programma, 
anders zijn de peuters helemaal verdiept in hun spel. 

- Verzamel de kinderen door met elkaar te zingen en zo al zingend een kring te vormen. 
Kinderen die absoluut niet mee willen doen, kun je proberen erbij te betrekken (stimuleer 
wel, maar dwing niet). Vaak vinden peuters het toch wel leuk en gaan uit zichzelf meedoen. 

- Zing zo nog een lied en ga dan in een kring (op de stoeltjes) zitten. 
- Volg de programmaonderdelen (zingen, gebed, verhaal, verwerking, spel). 
- Na de liedjes kun je een drinkpauze inlassen. 
- Vervolgens het knutselwerkje uitleggen en overgaan tot knutselen. Kinderen die klaar zijn, 

kunnen ‘afgepoetst’ worden en gaan spelen. 
- Wanneer alle kinderen klaar zijn (knutselspullen opgehangen/opgeruimd) en je hebt nog tijd 

over, dan kan er een Extraatje worden gedaan zoals in de les vermeld staat. 
 
Verhalen 
 
Omdat peuters leren door herhaling is ervoor gekozen om per drie lessen steeds hetzelfde 
Bijbelverhaal te vertellen. Vertel de eerste drie dagen Scheppingsdag 1,2,3. En de laatste drie keer 
over Scheppingsdag 4,5,6 en de rustdag. Wissel af met vertellen en het voorlezen van een 
prentenboek over dit thema. Het is aan te raden om zoveel mogelijk concrete voorwerpen mee te 
nemen zodat de Bijbelverhalen goed overkomen bij de peuters. De verhalen zijn een handreiking. In 
plaats van de verhalen kun je ook eventueel de kinderbijbel gebruiken. Probeer bijbehorende platen 
te vinden; eventueel kleurplaten kopiëren, uitvergroten en inkleuren. Kijk eens of je misschien 
passende platen of posters kunt lenen op een school of bijbelclub.  
Vertel een verhaal in korte zinnen. Geef gelegenheid tot reactie en stel zelf ook vragen. 
 
Tips voor kinderbijbels: 
De kijkbijbel, Kleuterbijbel van Evert Kuijt, Kinderbijbel van H. van Dam, zeer geschikt voor deze 
leeftijd: Kijk- en luisterbijbel L. Zwoferink. 
Tip voor prentenboek (een aanrader!): 
"Gods prachtige schepping" van S. Jeffs  
 
 
Zingen 

Bij dit programma horen verschillende liedjes. Zie onderaan. Uiteraard kun je zelf kiezen welke 

liedjes het beste bij de peuters passen. Een peuter zal in het begin nog niet veel meezingen, maar 

zal het wel als fijn beleven. Vaak zingen de peuters alleen de laatste woordjes van een zin mee. 

Gebruik bij de liedjes veel gebaren en/of concrete voorwerpen. Neem als het kan 

muziekinstrumenten mee. Kinderen vinden het prachtig om mee te doen d.m.v. een schellenraam, 

bellenkrans etc. Deze week kun je een lied aanleren dat bij het thema past. Misschien is het leuk om dit 

op de afsluitingsavond van het kamp te zingen. 
 
 



 
Materialen 
 
Onderaan vind je de totale materiaallijst wat op het kamp aanwezig moet zijn. Er wordt vermeld wat 
op het kamp aanwezig is en waar je als medewerker zelf voor moet zorgen. Het is handig als de 
kinderen zelf hun eigen schort meenemen. In de uitnodiging kun je aan de betreffende ouders vragen 
of zij een schort mee willen geven.  De werkjes kunnen meegegeven worden op een groot vel (A2)- 
formaat. Zorg dat alle kinderen aan het eind van de week een werkstuk mee naar huis nemen waarop 
alle werkjes te zien zijn. 
 
Extra tips 

Stuur je groepje voor de aanvang van het kamp een uitnodiging/kaartje. Doe dit ruim 3 weken 

voordien. Houd er rekening mee dat ouders al eerder op vakantie zijn en de uitnodiging dan te laat 

zou komen. In de uitnodiging stel je jezelf als leiding voor (evt. met een fotootje), vertel je wat het thema 

voor de week is en vraag je of de kinderen een schort, een muziekinstrumentje en wat speelgoed 

meenemen naar de club.  
 
 
 

- Vergeet niet om af en toe eens te polsen bij de ouders hoe de kinderen het vinden. 
- Als je ergens mee zit, of het loopt niet lekker in je groep, bespreek dat dan zo snel mogelijk 

met de hoofdverantwoordelijke van het kinderwerk. Een week is maar kort, en als je te lang 
wacht, is er weinig meer aan te doen. Natuurlijk bespreek je het eerst met de medewerkers 
van je eigen groepje. Probeer duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht. Denk hier ook 
aan als er misschien nog wat klusjes afgemaakt moeten worden buiten de cluburen om. Zorg 
dat het werk gelijkmatig verdeeld wordt en niet steeds op dezelfde medewerkers neerkomt. 

- Ga na of het materiaal verzorgd is. Kopieerwerk gebeurt nooit van te voren, dat moeten de 
medewerkers altijd zelf thuis doen! 

- Spelletjes kun je meestal zelf wel verzinnen. Een paar ideetjes: hoofd-schouders-knie-en-
teen, klap-eens-in-je-handjes, kiekeboe spelletjes, knuffeldier verstoppen. 

- Op de afscheidsavond mag je de kinderen een cadeautje meegeven (€1,50 per kind). 
Verstandig om deze presentjes vooraf thuis te kopen. Erg in trek is altijd een foto van het 
kind op de club erbij doen. eventueel in leuk lijstje. 

- Als je nog tips hebt die hier niet opstaan, geef ze door aan de contactpersoon van het 
kinderwerk: Claudia de Jongh (cddejongh@tiscali.nl). 
 
 
 

Heel veel plezier bij het werken met de peuters. We wensen jullie van harte een fijne week toe! Het 
doorgeven van een bijbelvertelling aan peuters, is werken in Gods Koninkrijk. Daarom mag je bidden 
en verwachten dat de Heere Jezus daar Zijn zegen over geeft. Hij zegt het Zelf: ‘Laat de kinderen tot 
Mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk van God!’. 
Breng de kinderen vooral vaak bij de Heere Jezus. Bid als medewerkers voor je groep, ook al zijn ze 
nog zo klein. Daar mag je allerlei praktische dingen ook in betrekken, ook als kinderen moeilijk 
kunnen wennen of veel huilen, moeilijk zonder hun ouders kunnen. De Heere vraagt niet van je dat 
je alles zelf op kunt lossen, maar wel dat je een instrument wilt zijn in Zijn handen! 
 
Claudia de Jongh 
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Voorbereiding: eventueel een handreiking 
 

 De eerste mens 

Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl) 
 

Genesis 1 

'Juf, ik heb vannacht een broertje gekregen.' roept Gerlande zodra ze de klas binnenkomt, omringd 
door een troep vriendinnen. 

Opgewonden vertelt ze hoe lief hij wel is. Juf feliciteert haar en zegt: 'Dat komt goed uit. Ik wilde juist 
vertellen over... Nee, gaan jullie maar eerst in de kring zitten.' 

Terwijl de kinderen luidruchtig hun stoeltjes versjouwen, haalt ze uit haar tas een rond houten popje, 
prachtig beschilderd. Een soort Russisch vrouwtje. De kinderen worden gelijk stil. Heel voorzichtig 
doet juf het popje open. O, kijk eens, er zit nog zo'n vrouwtje in en daarin nog één, steeds een beetje 
kleiner. Wel acht. Het kleinste is zo groot als een nagel. 

'Dat is een pasgeboren baby'tje,' zegt Dottie, die veel fantasie heeft. 'En dat is de moeder en de oma 
en de overgrootmoeder en de...' 

'Houd maar op,' zegt juf lachend. ''t Is een lange rij. Bij ons mensen is die rij nog langer. Maar ergens 
heel ver terug is er toch een eerste moeder geweest. Waar kwam die vandaan?' 

'Het staat in de Bijbel. Wil je het horen? Luister dan.' 

Helemaal in het begin had God, Die enkel liefde is, het plan mensen te maken die op Hem zouden 
lijken, waar Hij mee zou kunnen spreken en van zou kunnen houden. Dus ging Hij alles klaarmaken. 
Hij maakte de hemel en de aarde. Maar die aarde was woest en leeg. Een dikke duisternis hing over 
het water. God liet Zijn gedachten erover gaan. In duisternis zou de mens niet kunnen leven. Dus gaf 
Hij het bevel: 'Er zij licht!' en er was licht. Het licht was goed. God noemde het licht dag en de duisternis 
noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag was 
voorbij. 

Nog hing er een soort mist boven de aarde. Alles was grauwgrijs en nat. Daar moest verandering in 
komen. Dus maakt God scheiding tussen wateren op en boven de aarde. Oceanen, zeeën, beekjes 
en meren ontstonden. De lucht boven ons noemde God hemel. En God zag dat het goed was. Toen 
was het avond geweest en morgen, de tweede dag.  

'Het droge moet te voorschijn komen!' riep God.' En daarop wil ik grasjes, planten en bomen hebben, 
die vrucht dragen!'  

Prachtig werd het nu, zo vol kleur. God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en 
morgen, de derde dag.  

'Aan de hemel wil ik lichten: zon, maan, sterren. Zij moeten scheiding maken tussen dag en nacht. Ze 
moeten de seizoenen aangeven, de maanden en de jaren en bovendien licht geven op de aarde.'  

Zoals God het uitsprak gebeurde het ook. Het was avond geweest en morgen, de vierde dag. 

'In het water wil Ik vissen hebben en in de lucht vogels!' zei God. Je had het moeten zien! Allerlei 
vogels en vissen kwamen er, grote en heel kleine. Een gespetter en een gefluit. God zegende ze en 
zei: 'Het is goed zo, krijg maar jonkies en maak de aarde vol.' 

Weer was het avond geweest en morgen: de vijfde dag. 

Op de zesde dag schiep God allerlei levende dieren. Egels, hagedisjes, paarden en leeuwen. 
Ongelooflijk veel soorten. God had er duidelijk plezier in om een giraffe met een lange nek te maken 
en een neushoorn met maar één hoorn op z'n neus. Wat een dierengeluiden waren er nu en wat een 
gespring en beweeg. Je keek je ogen uit. Eindelijk was alles klaar. Nu kon de mens komen. Wat zou 
hij genieten van die lekkere vruchten, die geuren, die kleuren en dat vogelgefluit.  

God maakte de mens met zijn eigen handen, van moleculen die op aarde waren, een beetje van dit 
en een beetje van dat. Met één vinger streelde Hij zacht over de wangen. Hij vormde de mond, de 
vingers met de nagels, de ronding van de benen en de sierlijke voeten... 

En dan vertel ik je nog niet eens hoe ongelooflijk knap God de hersens maakte en de darmen en het 
hart. 

Volmaakt was de mens. Alleen, hij leefde nog niet. Hoe zou God dat doen? Zou Hij weer spreken? 

http://www.mijnbijbelverhalen.nl/2012/index.php/verhalen-oude-testament


Nee, Hij blies Zijn eigen adem in zijn neus en zette hem zachtjes overeind. 

'Adam,' zei God trots. Hij bekeek Zijn kind een hele tijd en fluisterde maar steeds: 'Goed, heel goed.' 

Wie leerde Adam praten? Hoe leerde Adam wat hij kon eten? Wie heeft hem die mooie schepping 
getoond? God natuurlijk. Adam mocht over alles de baas zijn. Hij voelde zich zo rijk als een koning en 
dat was hij ook. 

Veel te snel ging die dag voorbij, de zesde. 

Nu had God nog één dag over, de zevende. Die dag zette Hij toen echt apart. Het werd een dag om 
met de mens om te gaan, een rustdag voor samen. Ja, God rustte van al het werk dat Hij gedaan had 
en Hij genoot ervan. 

Juf is uitverteld. Er gaat een zucht door de klas. Wat mooi!  

 

 

 

 

Eventueel aan te leren als opzegversje: 

De l e dag sprak God de Schepper: Er zij licht! 
De 2e dag heeft Hij de lucht met wolken ingericht. 
De 3e dag deed Hij gras, bloemen en bomen, 

de 4e dag de zon, maan en sterren komen. 
De 5e dag heeft Hij de vissen en de vogels voortgebracht; 
de 6e dag de dieren en het menselijk geslacht. 
De T dag rustte God van al Zijn werk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 

Eerste dag:  God schiep het licht, de dag. 

Kennismaken met de kinderen/vertellen. 

Wat bekende psalmen/liedjes zingen, ook het lied dat je deze week gaat aanleren. 

 

Werkje: 

Ieder kind krijgt een zwart vel A-2 papier. Is posterformaat. Teken een verticale middenlijn met wit 

potlood op het blad. (A-2 papier in de breedte gebruiken.) 

Eén kant, bijv. de linker kant van het papier, gaan de kinderen vandaag beschilderen met lichtblauwe verf. 

Zo krijg je aan de ene kant de nacht, en aan de andere kant de dag. 

Op de zwarte kant van het papier plak je het lied dat je deze week met de kinderen gaat 
leren. 
Voor de jongsten, die nog niet zelf een werkje kunnen maken, zorgt de leiding voor een mooi geheel. Voor 
de baby’s hoeft dit niet. 



 

Maandag 

Tweede dag : God schiep de lucht/wolken. 

Vertellen/ bidden/zingen/spelen. 

 

Werkje: 

Wolken maken. Een vel papier met een wolk erop getekend. Dit laten beplakken met 

watten. 

Uitknippen en opplakken op het bovenste gedeelte van de lichtblauwe kant van het A-2 
papier. (A-2 papier in de breedte gebruiken.) 
 
 

Dinsdag 

Derde dag: God schiep het land met de bloemen, planten en bomen, en de zee. 

Vertellen/bidden/zingen/spelen. 

 

Werkje: 

Een halve cirkel (bruin) bij ieder kind op het onderste gedeelte van de lichtblauwe kant 

van het A-2 vel plakken. 

Een gedeelte hiervan blauw verven: de zee. 

Een kleurplaat laten kleuren met bloemen/gras/planten/bomen. Uitknippen en opplakken 

op het bruine gedeelte van de cirkel. De leiding zal moeten knippen, omdat deze leeftijd ws. nog niet 

kan knippen. Knip globaal uit, niet teveel tijd insteken.  

 

 

 

Woensdag

Vierde dag :  God schiep de zon, maan en de sterren. 

Vertellen/bidden/zingen/spelen. 

 

Werkje: 

Vormen van de zon, maan en sterren uitgeknipt hebben uit gekleurd papier. Dit heeft de leiding voordien gedaan. 

De oudere kinderen plakken hier propjes crêpepapier op. De jongeren stukjes papier op elkaar. 

De zon plak je op het lichtblauwe gedeelte en de maan en de sterren op de zwarte kant van het papier. 

 

 

Donderdag 

Vijfde dag :  God schiep de vissen en de vogels. 

Vertellen/bidden/zingen/spelen/oefenen voor de afsluitingsavond. 

 

Werkje: 

Plaat met vissen en vogels laten verven. Leiding knipt de dieren uit (doe dit globaal, precies uitknippen kost  



teveel tijd) en opplakken. Plak de vogels op met een luciferdoosje erachter. 

 

Vrijdag 
 
Zesde dag: God schiep de dieren en de mens  
Zevende dag: God rustte op deze dag. 
Vertellen/bidden/zingen/oefenen voor de afsluitingsavond. 

 
Werkje: 
Kleurplaat met mensen en dieren krijten/ kleuren. Leiding knipt de dieren uit (doe dit globaal, precies 
uitknippen kost teveel tijd) en opplakken. 
 
Tip: Het is leuk om een lijn te spannen waaraan je de werkstukken elke dag ophangt aan het eind van de 
club. De ouders die de kinderen komen halen kunnen dan zien wat er die dag gemaakt is. Ook kun je dit 
werkstuk nog in het groot maken (b.v. van behang). Je kunt dit dan tijdens de afsluitingsavond gebruiken 
als achtergrond op het podium. 
Je kunt er nu met elkaar natuurlijk nog allerlei dingen bij bedenken en aan veranderen. Let wel op dat de 
kinderen nog heel jong zijn, en vaak nog niet gewend zijn om op deze manier bezig te zijn. De werkjes lijken 
dan misschien ook heel eenvoudig, maar als je veel jonge kinderen in de groep hebt zijn de werkjes zeker 
niet te makkelijk. 
Laat de jongsten kinderen, voor wie het werkje nog te moeilijk is, gewoon op en wit blad met bijv. wasco 
tekenen.  
 
 

 
 
  



Materialenlijst  
(wat je als medewerker zelf moet meenemen staat vetgedrukt, 
voor de rest wordt gezorgd) 

Algemeen 
• speelgoed (ouders) 

• box (ouders) 

• kinderbijbels 

• prentenboeken 

• voorleesboeken 

• muziekinstrumenten 

• cassetterecorder/cd speler (bandjes/cd’s) 

• peuterliedjes 

• peuterpakket met werkjes (voldoende gekopieerd) 

• rozijntjes 

• EHBO-spulletjes (evt.) 

• Versiering voor het lokaal, eventueel passend bij het thema 

• Je hebt deze week gekopieerde platen nodig van: het themalied, een wolk, bloemen, een boom, 
zon, maan, sterren, vissen, vogel, dieren, mens. 

Bij de werkjes 

- Per kind moeten de vellen/kopieerbladen uitgeteld worden!! 
- Schorten (vraag aan ouders!) 
- Grote zwarte vellen A2 papier voor het opplakken van de werkjes  
- Werkblad ‘wolk’ 
- Watten om de wolk te beplakken 
- Werkblad/kleurplaat bomen, bloemen, planten 
- Bruin A-4 vel 
- Blauwe verf (voor achtergrond en zee) 

- Eierdozen of oude schoteltjes 
- Schoonmaakdoekjes (keukenrol) 
- Potten voor water  
- Kwasten 
- Werkblad zon, maan, sterren  
- Geel crepe-papier (om propjes te plakken of snippers van te scheuren) 
- Werkblad met vissen, vogels 
- 2,3 Luciferdoosjes per kind (om achter vogels te plakken) 
- Oude kranten of ander papier als ondergrond 
- Lage bakjes of botervlootjes voor bewaren restjes 
- Wit papier/gekleurd papier 
- Nietmachine of stevige lijm 
- Kartelschaar 
- Lijm en lijmkwasten met korte steel 
- Wasco/vetkrijtjes/kleurpotloden/(viltstiften niet; zijn ze te jong voor) 
- Schaar 
- Placemat, tafelzeil of evt. oud behang/krantenpapier als onderlegger 
- Koord/touw 
- Perforator 

 
 
 
 
 
 
 

Materiaal: 
Wat je 
allemaal nodig 
hebt 



 

Muzieklijst 
 

Bijpassend bij thema: 
 

• In het begin lag de aarde verloren (Hanna Lam) 

• Het scheppingslied (Hanna Lam) (Vrij onbekend lied: 
De aarde lag verloren in leegte en donkerheid) 

• Waar komt alles om ons heen vandaan? (Ook uit de 
mond der kinderen) 

• God Die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht blij. 
   
 
Andere liederen: 

• Jezus is de goede Herder. 

• Handjes gevouwen, sluit d’oogjes nu 

• Lees je Bijbel, bidt elke dag 

• Laat de kind’ren tot Mij komen 

• Eenmaal mochten kind’ren rondom Jezus gaan 

• Eens brachten de moeders 

• Jozef zoekt zijn grote broers 
 

• Opent uwen mond:   Psalm 81:12 

• God heb ik lief    Psalm 116:1 

• U alleen U loven wij  Psalm 75:1 

• Looft de Heer’ want Hij is goed Psalm 136:1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Muzieklijst: 
Wat je 
allemaal kunt 

zingen 
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schepping 

tn God zeide: 
"i)at de aarde 
voortbrenge 
levende wezens 
naar hun aard11. 
Genesis 1 vers 24 
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