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Welkom 
 
We zingen het intochtslied Psalm 8: 1 en 3 (NLB) 
 
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? 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Klein gloria 
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
We zingen lied 733 (Opw.) 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
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Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 
prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
-Refrein- 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
-Refrein- 2x 
 
Verheerlijk zijn heilige Naam. 
Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
 
De tien geboden voor het milieu 
 
Paus Franciscus gaat ten strijde tegen de consumptiemaatschappij. Hij pleit 
ervoor dat ‘de strijd tegen armoede, de ijver voor menselijke waardigheid en 
zorg voor de natuur hand in hand gaan’. 
 
1e gebod: Gebruiken, niet misbruiken. 
Wij hebben de opdracht de schepping te gebruiken en verder te ontwikkelen. 
Als wij willen overleven, moeten wij de wetten van de schepping, van deze 
aarde respecteren en deze wetten ook gehoorzamen. 
 
2e gebod: Weinig minder dan een God. 
Ook al is de mens de beheerder van de schepping, hij maakt er ook deel van 
uit. De waarde van de mens gaat de schepping te boven, maar het menselijk 
bestaan is ook afhankelijk van de schepping. 
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3e gebod: Eén voor allen, allen voor één. 
Duurzaamheid en zorg voor het milieu zijn een onlosmakelijk onderdeel van 
de sociale leer van de kerken. Wij vertrouwen erop dat de schepping in staat 
is voor iedere mens een goed leven mogelijk te maken, want Gods 
schepping is goed. De inspanningen voor geweldloosheid, duurzame 
ontwikkeling, gerechtigheid en vrede, evenals de zorg voor het milieu zijn 
van vitaal belang voor de mensheid. 
 
4e gebod: Bij milieuproblemen gaan ethiek en menselijke waardigheid boven 
techniek. 
Als kerken beschouwen we het als een plicht om ons in te spannen om Gods 
schepping te beschermen en de komende generaties een wereld na te laten 
waarin wij en zij kunnen leven. 
 
5e gebod: De natuur is niet goddelijk. 
De Bijbel leert ons met het scheppingsverhaal dat de aarde door God is 
geschapen en dat zij aan de mens is toevertrouwd: de aarde is een 
geschenk van God aan de mens. Het gebruik van geschenken vraagt dat wij 
respect hebben voor de bedoelingen van de Schenker, voor God dus. 
 
6e gebod: Vooruitgang tot elke prijs? 
De aarde en de natuur zijn niet onuitputtelijk: er zijn grenzen. Binnen de 
mogelijkheden van de schepping moet de mens streven naar het algemeen 
welzijn van iedereen.  
 
7e gebod: Het stoppen van de wereldwijde armoede vraagt om een eerlijke 
verdeling van alle grondstoffen. 
De aarde kan echt voldoende voortbrengen om al haar bewoners te voeden, 
op voorwaarde dat de rijke landen niet alleen voor zichzelf houden, wat aan 
iedereen toebehoort. Bij de verdeling is aandacht voor de armen van belang, 
want het zijn ook de armen die het eerst en het meest onder de gevolgen 
van milieurampen te lijden hebben. 
 
8e gebod: Het recht op een veilige en schone leefomgeving.  
Ieder land moet aandacht hebben voor de noden van de zwaksten onder zijn 
burgers, want zij zijn de eersten die lijden onder armoede. Op deze wijze 
bouwen de landen werkelijk de geest van gerechtigheid, eensgezindheid en 
vrede tussen de volkeren op. 
 
9e gebod: Milieubescherming vereist een andere levensstijl. 
Het is duidelijk, dat we niet dóór kunnen gaan met onze Westerse manier 
van leven en overconsumptie. Dit vraagt discipline en een andere 
mentaliteit. 
 
10e gebod: Alles is gegeven.  
Een goede omgang met de schepping, duurzaamheid en zorg voor het milieu 
vragen dat wij de schepping zien als een geschenk van God. Met dit 
geschenk openbaart God zijn liefde en goedheid aan ons. Daarom moeten 
we uit dankbaarheid hiervoor, de schepping goed en respectvol gebruiken. 
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Wij zingen mee met de band Inspiration: 

-  Prachtige God (Opw. 626) 
-  You Say (Lauren Daigle) 
-  Hoe kan ik anders (Opw. 749) 

 
Prachtige God 
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot. 
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij; 
’t is nooit gezien en nooit gehoord, 
door niemand echt beseft; 
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent! 
 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 
 
Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt; 
en ieder kan Uw machtig werk nu zien. 
De Grootsheid van Uw majesteit 
maakt dat mijn hart weer zingt; 
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! 
 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 2x 
 
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, 
Uw liefde veroverde mij, 
want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. 2x 
 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 2x 
 
Ik zing, ik zing voor U, 
Ik zing, ik zing voor U, 
Ik zing, ik zing voor U, 
Prachtige God. 2x 

 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 2x 
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You Say 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know (ooh oh) 

You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
You say I am held when I am falling short. 
When I don't belong, oh You say I am Yours. 
And I believe, oh I believe  
What You say of me  
Oh I believe 

The only thing that matters now is everything You think of me. 
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh) 

You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
You say I am held when I am falling short. 
When I don't belong, oh You say I am Yours. 
And I believe, oh I believe  
What You say of me  
Oh I believe 

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God, and You'll have every victory, (ooh oh) 

You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
You say I am held when I am falling short. 
When I don't belong, oh You say I am Yours. 
And I believe, oh I believe  
What You say of me  
Oh I believe 

Yes, I believe what You say of me 

I believe 

 
Hoe kan ik anders 
Hoor, hoe een eeuwig lied 
echoot in mijn ziel 
Een eindeloos gezang. 
Ook als de storm opsteekt 
houd ik vol, ik weet 
Waar ik schuilen kan. 
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Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U. 
Nooit is het loflied lang genoeg, 
voor uw liefde, die mij droeg. 
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U. 
De Koning die veel van mij houdt 
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt. 
 
Ik kijk omhoog, en wacht 
in de zwartste nacht 
U redt mij altijd weer. 
En ik mag met U mee 
U laat mij niet alleen 
ik zing, wat U mij leert. 
 
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U. 
Nooit is het loflied lang genoeg, 
voor uw liefde, die mij droeg. 
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U. 
De Koning die veel van mij houdt 
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt. 
 
 
 
Ik zing, als ellende komt. 
Ik zing, als ik win. 
Ik zing, als het tegenzit 
En zelfs als ik val. 
Ik zing, want U houdt mij vast. 
Ik zing, want U helpt. 
Ik zing, want U hoort mij Heer, 
als ik roep in gebed 
Ja ik zing, met mijn laatste adem, 
'k zing, want ik weet 
dat ik straks in de hemel zing 
met heel het hemelkoor. 
 
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U. 
Nooit is het loflied lang genoeg, 
voor uw liefde, die mij droeg. 
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U. 
De Koning die veel van mij houdt 
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt. 
 

 
Gebed 
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst. We zingen 
het uitzinglied: 
 

 
 
 
We lezen Genesis 1: 26-29 (BiGT) 
 
God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij 
lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en 
de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle 
kleine dieren en over de hele aarde.’ Toen maakte God 
de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij 
maakte ze als man en als vrouw. 
God zegende de mensen. Hij zei: ‘Jullie moeten kinderen 
krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen 
komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook 
over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en 
over alle dieren op het land.’ 
God zei ook: ‘Alle planten en bomen op aarde zijn voor 
jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten.  
De bladeren en het gras zijn voor de dieren.’ En zo 
gebeurde het. 
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We zingen Lied 807 (Opw.) 
 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures, You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 

In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 

My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise, You will carry me  

Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea 

My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise, You will carry me  

safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
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Fire before us, you’re the brightest 
You will lead us, through the storms.     4x 

My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise, You will carry me  

Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 

 

We lezen Psalm 8 (BiGT) 
 
De Heer is machtig 
Heer, onze Heer, 
groot is uw macht, 
overal op aarde! 
 
In de hemel klinkt een lied over uw macht. 
Zelfs kleine kinderen zingen over u. 
Uw macht is zo groot 
dat u al uw vijanden verslaat. 
 
Ik kijk naar de hemel 
die u hebt gemaakt. 
Ik kijk naar de maan en de sterren 
die u daar een plaats hebt gegeven. 
En ik denk: 
Een mens is niet belangrijk, 
en toch denkt u aan hem. 
Een mens is maar klein, 
en toch vergeet u hem niet. 
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U hebt de mensen veel macht gegeven, 
ze zijn bijna zo machtig als goden! 
Ze mogen heersen over alles op aarde. 
U hebt hun alles gegeven: 
De schapen en de koeien, 
alle dieren op het land. 
Ook de vogels in de lucht 
en de vissen in de zee, 
alle dieren in het water. 
 
Heer, onze Heer, 
groot is uw macht, 
overal op aarde! 
 
We zingen Lied 258 (HH) 
 
Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 
Deze God die aard' en hemel schiep 
is dezelfde God die mij eens riep 
uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en 
Die zijn liefde aan mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart; 
hoe groot is God voor mij! 
 
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, 
op het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
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Deze God die aard' en hemel schiep 
is dezelfde God die mij eens riep 
uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en 
Die zijn liefde aan mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart; 
hoe groot is God voor mij! 
 
Visualisatie 
 
Verkondiging 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
 

We zingen het kinderlied: Lied 8B: 1,2 en 3 (NLB) 

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar, in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar, zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
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Wij zingen mee met de band Inspiration: 

-  De God die eeuwig leeft (Opw. 702) 
-  Jezus overwinnaar (Opw. 832) 
-  Zegekroon (Opw. 764) 

 

De God die eeuwig leeft 

Er is kracht voor wie hopen op de Heer 
wij hopen op de Heer 
ja, wij hopen op de Heer. 
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer 
wij hopen op de Heer 
ja, wij hopen op de Heer. 

 
De God die troont voor eeuwig. 
De hoop die onze redding is. 
 
U bent de God die eeuwig leeft. 
De God die eeuwig leeft. 
U raakt niet moe of uitgeput, Heer. 
U bent de zwakke tot een schild. 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels. 
 
Er is kracht voor wie hopen op de Heer 
wij hopen op de Heer 
ja, wij hopen op de Heer. 
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer 
wij hopen op de Heer 
ja, wij hopen op de Heer. 

De God die troont voor eeuwig. 
De hoop die onze redding is. 

U bent de God die eeuwig leeft. 
De God die eeuwig leeft. 
U raakt niet moe of uitgeput, Heer. 
U bent de zwakke tot een schild. 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels.  2x 

U bent de zwakke tot een schild. 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels. 
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Jezus overwinnaar 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de Held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 
Naam boven alle namen   3x 
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Zegekroon 

U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon!    4 x 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 

  

16 

 

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon      6x 

 
Gebed 
 

Collecte:  

We luisteren naar het lied 'Creation Calls' van Brian Doerksen. Met beelden 

uit de BBC Planet Earth-serie bekijken we het wonder en de majesteit van 

Gods schepping. 

 
We zingen lied 978: 1, 3 en 4 (NLB)  
 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
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Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
 
 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 

 
Na de zegen speelt Inspiration ' Happy Days' 
 
Happy Days - Tim Hughes 

The greatest day in history 
death is beaten, You have rescued me 
sing it out, Jesus is alive. 
 
The empty cross, the empty grave 
life eternal, You have won the day 
shout it out, Jesus is alive 
He's alive 
 
Oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same. 
Forever I am changed. 
 
When I stand in that place 
free at last, meeting face to face 
I am yours, Jesus, You are mine. 
 
Endless joy, perfect peace 
earthly pain finally will cease 
celebrate, Jesus is alive 
He’s alive 
And oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
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Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same. 
Oh no, forever I am changed. 
 
Oh, what a glorious day 
What a glorious way 
That You have saved me. 
And oh, what a glorious day 
What a glorious name. 
 
 

Hey, and oh, happy day, happy day 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day 
I'll never be the same. 
Oh no, forever I am changed. 
What a glorious, glorious day 
I'll never be the same. 

 

Deze dienst is mee voorbereid door de tieners van de tienernevendienst. 

Fijn dat jullie mee wilden denken en mee wilden werken! 

 

 
 

 
Wees krachtig als de aarde. 
Wees liefdevol als Christus. 
Leef met elkaar in vreugde 

tot zegen voor God, de aarde 
en de mensen, nu en 

altijd. 
 
 


