
15 mei – Van de Eeuwige is de aarde! 
 

Welkom en mededelingen 
 

Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 

 
Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft, 
Dank U voor wat ik niet verdiende: dat Gij mij vergeeft. 

 
Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk, 
Dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek. 

 

Bemoediging en groet 
 
Gezongen gebed van inkeer: ‘Heer vergeef ons’ (Schrijvers voor 
Gerechtigheid) 
U maakte deze wereld en geeft ons elke morgen 
de kans om met Uw liefde een dag voor haar te zorgen. 
We kijken om ons heen, Heer en zien de wereld branden. 
We sluiten onze ogen en vouwen onze handen. 

Heer, vergeef ons (4x) 
Wij tasten in het duister maar U weet waar het misging. 
U opent onze ogen en wijst ons weer een richting. 

U maakte deze wereld en geeft ons elke morgen 
de kans om met uw liefde een dag voor haar te zorgen. 
Heer, vergeef ons (4x) 

Loflied: Opwekking 586 ‘Heel de schepping geeft U eer’ 
1. Heel de schepping geeft U eer, buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, trouw in eeuwigheid. 
Heel de schepping zingt uw lof; U alleen bent onze God, 
Onze koning die regeert, Heerser voor altijd! 
Refrein: Hij is Heer en zijn eer vult de aarde, vult de hemel 
En zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd. 

Hij is Heer, geef Hem eer; heel de aarde, heel de hemel, 
Want wij leven voor de glorie van uw naam, de glorie van uw naam. 

 

2. U alleen hebt alle macht, leer ons leven uit uw kracht. 

Blaas uw vuur aan in ons hart, dat iedereen het ziet en ieder hoort 
Refrein 

 

Heilig is de Heer, de schepping juicht, de schepping juicht! 
Refrein 

 
Gesprek met de kinderen 

 

Kinderlied: Hemelhoog 247 (=Evangelische liedbundel: 433) 
God, die alles maakte, de lucht en 't zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij. 
 

God die 't gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij. 

 

God die alles maakte, de maan, de sterrenrij, 
als duist're wolken komen, zorgt steeds voor mij. 

 
Toelichting vanuit de groep die de liturgische schikkingen maakt 

Gebed om het licht van de Heilige Geest 



Lied 985 Heilig, heilig, heilig 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
Boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, mensen beneden zingen U 
ter eer! 

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, machten en krachten, maak zijn 
naam bekend! 

Lied 981 
. 1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

2. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld. 

Collecte aankondigen 

3. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

4. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
Bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, Eerste en Laatste, 
U dankt al wat leeft! 

Lezing: Lukas 12:42-48 

Lied: Psalm 24: 1, 2 

Dankgebed en voorbeden afgesloten met lied 1006 (Onze Vader) 

Onze Vader in de hemel; U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn 

Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild 

De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 

Verkondiging 

Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt  
van kwade trouw en valse eden. 

en vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan 

Help ons om te zien wat goed is, en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar 
Onze Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder; hier en nu en straks, altijd 

kinderen komen terug 

alle aanwezigen mogen een steentje ophalen 
Tussendoor klinkt het lied: U zag dat het goed was (van Schrijvers voor 
Gerechtigheid) 



Het eerste woord was licht. 
U sprak en het bestond. 
Het werd avond, het werd ochtend: 
De eerste dag was om. 
De hemel was Uw werk, 
het water vond een plek. 
Het werd avond, het werd ochtend: 
De tweede dag was om. 

U zag dat het goed was. 

De aarde was Uw werk, 
met bomen vol met fruit. 
Het werd avond, het werd ochtend: 
De derde dag was om. 
U gaf de dag de zon. 
U gaf de nacht de maan. 
Het werd avond, het werd ochtend, 
De vierde dag was om. 

U zag dat het goed was. 

Slotlied: Lied 978: 1, 3, 4 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

3 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. 

De vissen in de zee, 
de vogels in de lucht. 

De vijfde dag is voorbij. 
En als U Adam maakt 
krijgt ieder dier een naam. 
De zesde dag is voorbij. 

U zag dat het goed was. 

Toen hebt U Uw werk, 
Uw prachtige werk, 

in handen van mensen gelegd. 

U houdt ons in Uw hand 
en zo houden wij vol. 
Het wordt avond, het wordt 
ochtend, U heeft het laatste woord. 

4 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 


