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Zingen voor de dienst ELB 158  

1. Hemel, aarde, lucht en zee,  

heel de schepping jubelt mee; 

o mijn ziel, meng u in ’t lied 

dat 't heelal zijn Schepper biedt. 

 

2. Waar de zon haar stralen zendt, 

maakt zij ’s Hoogsten roem bekend. 

Maan en sterren in hun pracht 

loven God in stille nacht.  

 

3 Zie hoe God Zijn zegen schenkt. 

‘t land met dauw en regen drenkt, 

hoe Hij alle dieren spijst, 

en aan elk zijn plaats toewijst.  

 

4. Zie de vogels in de lucht 

God de Heer bepaald hun vlucht. 

Onweer, hagel, stormgetij, 

teek'nen van Zijn macht zijn zij. 

 

5. Overal aanschouw ik ’t werk 

van Uw almacht, groot en sterk. 

Geef Heer, dat ik onderken 

wie Gij zijt en wat ik ben. 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Zingen Intochtslied: Psalm 8:1, 3 en 6  

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven – 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
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6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

Stilte moment  

 

Bemoediging en groet 

 

Aankondiging: Ons scheppingsverhaal zoals dat ons wordt overgeleverd 

vanuit Genesis 1  

 

Verootmoediging 

 

Woord ten leven: 1 Korintiërs  13: 1 - 8  

 

Zingen Lied: Opwekking 733 Tienduizend redenen (beamer) 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Verantwoording over de uitleg 

 

1e lezing: Genesis 1: 1 - 14   

 

Zingen: Lied 162: 1, 2 en 3  

1. In het begin lag de aarde verloren, 

in het begin in de duisternis. 

God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, 

't licht dat vandaag onze dag nog is. 

 

2. In het begin zijn de wolken en luchten, 

in het begin is de hemel ontstaan. 

God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten: 

zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 

 

3. In het begin is de aarde gekomen, 

in het begin uit de diepte der zee. 

In het begin kwam het gras en de bomen, 

bloeiden de bloemen en graasde het vee.   

 

2e lezing: Genesis 1: 14 - 2: 3 

 

Zingen: Lied 162: 4, 5 en 6  

4. In het begin zijn de sterren gaan branden, 

in het begin kwam de zon en de maan. 

Boven het land en de zee en de stranden, 

wijzen zij wegen en tijden aan. 
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5. In het begin kwamen vogels gevlogen, 

in het begin werd hun lied al gehoord. 

Vissen in 't water, wat leeft op het droge: 

God schiep de dieren elk naar zijn soort. 

 

6. In het begin riep God mensen tot leven, 

in het begin was het woord in hun mond. 

Wat was het goed om op aarde te leven, 

wat was God blij dat de wereld bestond 

Overdenking 

 

Zingen Lied 197 uit Zingend gezegend: 1, 2 en 4 (melodie van Herv. 

bundel 143 Op bergen en in dalen) 

1. Ik zie in zoveel dingen, 

de vingers van Gods hand. 

Hij zaait Zijn zegeningen, 

de wereld is Zijn land. 

Al ligt het zaad verborgen, 

ik weet wel dat het wacht, 

wacht op de zon die morgen, 

verrijst in volle pracht. 

 

2. De bloesem aan de bomen, 

de vogels in de lucht, 

die zingen: God zal komen, 

de Geest geeft goede vrucht! 

Het woord is uitgesproken, 

het zaad valt wereldwijd- 

uw lente is ontloken, 

de grote zomertijd.  

 

4. Ik zie in zoveel dingen, 

de handen van de Heer, 

ik zal, ik moet wel zingen 

en zingend zie ik méér. 

Het zaad groeit zienderogen, 

de halmen opgericht. 

Lof zij God in den hoge, 

de oogst is levenslicht. 

 

Dankgebed en voorbeden  

 

Inzameling van onze gaven 
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Zingen Zegenlied door de gemeente: Lied 413: 1 en 2 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken. 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2. Alles wat U prijzen kan, 

U, de eeuw’ge ongeziene. 

Looft uw liefd’ en zingt er van, 

alle eng’len die u dienen, 

roepen U nooit lovensmoe, 

heilig, heilig, heilig toe. 

 

Zegen  

 

 


