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Hoi!
Wat leuk dat je dit boek hebt gekozen! Je krijgt er geen spijt van. Als je 'm uit hebt, 

weet je heel veel over de natuur en het klimaat, heb je toffe proefjes gedaan, 
raadsels opgelost, de puzzel op de voorkant gemaakt en een lijst van ideeën 
gekregen waarmee je zelf deze wereld groener en mooier kunt maken. 

Elk hoofdstuk begint met een tekst uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. 
Daarin wordt verteld hoe God de wereld gemaakt heeft. Elke scheppingsdag kwam 

er weer wat moois bij. Nu denkt niet iedereen daar hetzelfde over: is de aarde 
echt op deze manier geschapen? Of is de aarde langzaam ontstaan? Of misschien 

een combi van deze twee?

Ik weet het niet en voor dit boek is het ook niet belangrijk. Het gaat erom dat God 

aan het begin van deze wereld staat en ook aan het eind. Dat Hij de schepping in 
zijn handen houdt en wil dat we goed voor alles zorgen. 

Dat we dat de afgelopen eeuwen niet goed gedaan hebben, is heel erg, maar het is 

niet te laat. We gaan doen wat we kunnen en kleuren deze wereld GROEN. Super-
tof dat je meedoet, want de wereld zit echt op jou te wachten. Actie!

Theanne

PS: De bijbelteksten in dit boek komen uit de Bijbel in Gewone Taal.

Mijn vriendin Martine Vonk wist erg veel over het milieu en hoe we voor de schepping moeten zorgen. 
Toen ik met dit boekidee bij haar kwam, was ze heel ziek. Ze wist dat ze niet lang meer zou leven. 

Toch heeft ze me enorm goed geholpen met het verzamelen van alle informatie. 
Zonder haar was dit boek er niet geweest. 

Wil je de puzzelstukjes voor de voorkant liever niet uitknippen? 

Je kunt ze ook downloaden en uitprinten. 

Ga naar www.michanederland.nl/kleurjewereldgroen
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In het begin maakte God de hemel en de aarde.

De aarde was leeg en verlaten. 

Overal was water, en alles was donker. 

En er waaide een hevige wind over het water.

DE SCHEPPING
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scheppings 

dag 1
Toen zei God: 

‘Er moet licht komen.’  
En er kwam licht. 

God zag hoe mooi het licht was.  
Hij scheidde het licht en het donker. 

Het licht noemde hij ‘dag’ 
en het donker noemde hij ‘nacht’. 

Toen werd het avond en het werd ochtend. 
Dat was de eerste dag. 
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Licht is in de Bijbel een woord dat helemaal bij God hoort. 
Overal om u heen is licht, zegt Psalm 104. God is licht, er is 
geen donker in hem, schrijft de apostel Johannes. In veel 
kerken wordt tijdens de kerkdienst een kaars aangestoken: 
dat is het teken dat God aanwezig is. Dat hij ons licht wil 
geven, zoals hij op de eerste dag licht gaf. 

Jezus zegt: ‘Ik ben het licht van de wereld. Als je mij volgt, 
leef je niet meer in het donker. Dan hoef je niet  bang te zijn. 
Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.’ Als kind van God 
mag je zijn licht uitstralen. Door het goede te doen, zien de 
mensen aan jou wie God is. 

Licht kan ook eng zijn. Want als het licht is, kan iedereen je 
zien. Ook je fouten of dat wat je niet leuk vindt aan jezelf,  
waar je je voor schaamt. Maar God zegt juist: kom met alles 
wat je bent in het licht staan, want ik hou van je en wil je 
bevrijden van alles waar je mee zit!

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, staat dat in het 
nieuwe Jeruzalem geen lampen nodig zijn. Zelfs de zon is niet 
nodig omdat God zelf bij de mensen komt wonen en alles zal 
verlichten.

LICHT
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Een plant gaat dood zonder licht
Een plant is het enige organisme (dat betekent: 
iets dat leeft) dat zelf zijn voedsel kan maken. Dat 
gebeurt door een proces dat fotosynthese heet. 
Daar heeft een plant drie dingen voor nodig: water, 
koolstofdioxide (CO2 ) en licht. Koolstofdioxide 
is een gas dat in de lucht zit. Mensen ademen 
het bijvoorbeeld uit. De plant maakt van het 
water glucose (suiker) en van de koolstofdioxide 
zuurstof. De plant gebruikt dat om van te leven. De 
overtollige zuurstof stuurt de plant weer de lucht 
in en dat ademt de mens weer in. De helft van de 
zuurstof op aarde komt van planten. De andere 
helft van plankton in de oceanen.

De donkerste plek  
 van Nederland

Kun jij bij je huis ’s nachts veel sterren zien? Als je in 
een stad of dorp woont kun je er ongeveer 50 zien. 
Dat komt doordat er ook ’s nachts in Nederland 
veel lampen aanstaan. In huizen, langs wegen, in 
bedrijfsgebouwen, in kassen. Nederland is een 
van de lichtste landen ter wereld! Op maar weinig 
plekken in Nederland is het echt, echt, echt donker. 
De plekken waar het het allerdonkerst is  
‘s nachts heeft de natuurorganisatie Staatsbos-
beheer aangewezen als ‘Dark Sky Park’. Daar kun je 
’s nachts, bij een onbewolkte hemel wel zo’n 3.000 
sterren zien. Er zijn er maar twee in Nederland: 
De Boschplaat op Terschelling en Nationaal Park 
Lauwersmeer. Ook op Schiermonnikoog wordt het 
nog best donker. 

Er zijn organismen die uit 
zichzelf licht geven. Zoals het 
vuurvliegje, de glimworm, 
bepaalde paddenstoelen, 
diepzeevissen, haaien, 
kwallen of een alg in de zee 
die zeevonk wordt genoemd. 
Zoek er maar eens naar op 
internet!

lichtgevende 
beestjes

Stel je toch eens voor dat er geen licht was… 
Dan zouden we niks kunnen zien! Dan zouden 
de planten niet groeien, en zou er ook geen 
eten zijn. We zouden dan niet kunnen leven 
op aarde. Maar wat is licht eigenlijk? Daar 
denken wetenschappers al eeuwen over na  
en nog zijn ze er niet helemaal uit. 

Licht bestaat in elk geval uit elektrische 
en magnetische trillingen van kleine 
energiepakketjes, die fotonen (lichtdeeltjes) 
heten. Wanneer een voorwerp dit soort 
energiepakketjes uitstraalt zie je licht.

De belangrijkste lichtbron voor onze planeet 
is de zon. Dat is een natuurlijke lichtbron. 
Later in dit boek wordt uitgelegd hoe de 
zon werkt. Maar licht kan ook gemaakt 
worden door een lamp. Dat noemen we 
een kunstmatige lichtbron. In een ledlamp 
zit materiaal dat licht geeft als er elektrische 
stroom doorheen gaat.  

Licht heb je nodig om te kunnen zien. 
Voorwerpen die worden verlicht, kaatsen 
het licht terug naar je ogen. In je oog vangt 
het netvlies dit licht op en zet het om in 
signalen die via de zenuwen in de hersenen 
terechtkomen. Zo ‘weten’ je hersenen  
wat je ziet.

Vaak zien we zonlicht als geel-wit. Maar 
eigenlijk bestaat licht uit veel meer kleuren. 
Die kun je zien als het regent en de zon 
schijnt. Het zonlicht schijnt door de 
regendruppels, er ontstaat een regenboog. In 
het licht zitten ontelbaar veel kleuren. Je zou 
kunnen zeggen dat God op de eerste dag ook 
de kleuren geschapen heeft. 

WAT IS LICHT? EXPERIMENTEERPAGINA DAG 1 - LICHT
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water

co2
(zuurstof)

Licht
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GROEN 

Vleermuizen zijn 
gave dieren! Heb jij 
er weleens een zien 
vliegen? Ga als het 

buiten schemert maar 
eens goed kijken! 

GROENST 

Wil je geld verdienen? Zet 
een potje neer en laat je 
huisgenoten een boete 
betalen als ze een lamp 
onnodig laten branden. 

Kassa!

GROENER 

Wandel jij weleens in het 
donker? Moet je eens doen! 

Het liefst in een natuurgebied 
en dan niet steeds met je 
zaklamp schijnen, daar 

schrikken dieren van. Probeer 
goed te luisteren naar wat je 

allemaal hoort. Misschien hoor 
je wel een uil!

EXPERIMENT - MAAK JE EIGEN REGENBOOG
Hoe weet je dat licht uit heel veel kleuren bestaat? Test het 
zelf en ontdek hoe een regenboog ontstaat. 

Dag 1 Licht

experiment
Zet de plantenspuit op de vernevelstand. 
Laat de zon in de spiegel schijnen.
Spuit water in de weerkaatsing van het zonlicht van 
de spiegel Zie je de regenboog?
Als het lukt is het leuk om er een foto van te maken!

wat denk je?
Zou er al een regenboog zijn geweest 

voordat Noach uit de ark kwam? 

Hoe kan dat?
De waterdruppeltjes weer-
kaatsen in verschillende 
hoeken in het zonlicht. 
Hierdoor ontstaan verschil-
lende kleuren. Je ziet de 
kleuren in grote cirkels, en 
al deze kleuren samen 
vormen een regenboog. 

Wat kun jij doen? 
VAN LICHT- NAAR DONKERGROEN 

dit heb je nodig:
• Plantenspuit met water

• Spiegel
• De zon
(• eventueel een mobiel)

EXPERIMENTEERPAGINA DAG 1 - LICHT
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bliksem
dag
energie
fotonen
glimworm
kaars
kleuren
kunstlicht
lamp
lux
magnetisme
nacht
nachtdieren
regenboog
schaduw
vuurvliegje
wit
zon

woorden afstrepenvul hier de overgebleven letters in

EXPERIMENTEERPAGINA DAG 1 - LICHT

Cradle to cradle: 
afval = grondstof

Cradle to cradle betekent: van wieg tot wieg. Het is 

een manier om spullen zo te ontwerpen dat alles weer 

opnieuw gebruikt kan worden. Je maakt je product dus 

zo dat je het helemaal uit elkaar kunt halen, kapotte 

onderdelen kunt repareren of vervangen of kunt 

gebruiken voor het maken van iets anders. 

Net als in de natuur. Zo heb je geen afval meer. 

Steeds meer bedrijven zijn hiermee bezig, zoals 

Fairphone, die mobiele telefoons maakt.
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Mag het licht uit?
Niet al het kunstlicht is nodig. Vaak blijven 
lampen aanstaan terwijl mensen slapen, 
niet thuis zijn of in kamers waar niemand 
is. Denk aan lantaarnpalen langs verlaten 
wegen en gebouwen die ’s nachts worden 
verlicht voor de sier. Hierdoor wordt veel 
elektriciteit verspild. Te veel kunstlicht is 
bovendien slecht voor de natuur. Planten 
groeien te snel of juist niet snel genoeg. 
Dieren raken ervan in de war. Hanen gaan 
bij te veel kunstlicht soms al ’s nachts 
kraaien. Vogels trekken te vroeg of te laat 
naar het zuiden. Uilen en vleermuizen 
kunnen niet goed naar eten zoeken omdat 
ze in het licht minder goed kunnen zien 
dan in het donker. Is er zoveel licht dat het 
slecht is voor de natuur, dan noemen we 
dat lichtvervuiling. 

GOD SCHEPT,  
DE MENS MAAKT
God zei: ‘Er moet licht zijn.’ En meteen is er 

licht. Iets uit niets maken, dat kan God alleen. 

Mensen kunnen alleen iets maken met dat wat 

er al is. Met grondstoffen die al in de natuur 

aanwezig zijn. Het is belangrijk hoe we met 

die grondstoffen omgaan. Want grondstoffen 

kunnen opraken en als we iets weggooien, 

wordt het afval dat de natuur vervuilt. 

Daarom is het belangrijk om producten zo 

te ontwerpen dat we de grondstoffen steeds 

weer opnieuw kunnen gebruiken. Dan heb je 

geen afval meer, maar nieuwe grondstoffen. 

De natuur doet dat zelf ook.  Als een plant 

doodgaat, valt hij in de grond uit elkaar en 

vormt zo weer voedsel voor nieuwe planten. 

Zo slim en prachtig zit de schepping in elkaar 

en wij kunnen, als we iets maken, dat zo goed 

mogelijk proberen na te doen.  

1.      Earth Hour 2.    Nacht van de nacht
’s Nachts lig je in bed, dat is logisch, maar ook 

jammer! Want juist ’s nachts is het buiten heel mooi 

en spannend. Vraag aan je ouders of je één keertje 

mag opblijven. Tijdens de Nacht van de Nacht kun 

je namelijk mee met een nachtwandeling, een 

vleermuizenexcursie, of je gaat naar een sterrenwacht 

of een museum. De Nacht van de Nacht is altijd de 

laatste nacht van oktober en wordt georganiseerd 

door natuur- en milieuorganisaties in het hele land 

om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Kijk op 

nachtvandenacht.nl.   

Elk jaar wordt eind maart Earth Hour, 
een actie van het Wereld Natuur 
Fonds, georganiseerd om aandacht 
te vragen voor lichtvervuiling. Over 
de hele wereld gaan in huizen en 
bedrijven een uur lang de lichten uit. Er 
zijn dan allerlei evenementen zonder 
lampen, zoals etentjes bij kaarslicht en 
voetbalwedstrijden met lichtgevende 
ballen. In 2020 deden wereldleiders, 
beroemdheden, bedrijven en inwoners 
van 190 landen mee. 

Wat wordt er al gedaan? dag 1 

9

vet
groene 
acties
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