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LITURGIE 

VOOR DE AANGEPASTE KERKDIENST 

OP ZONDAG 19 MEI 2019 

 

 

 

Thema: 

Wie heeft dat gemaakt? 

Voorganger : Ds. Fokko Kuipers 

Muzikale medewerking wordt verleend door: 

Muzikale groep uit Vierhouten 

Beamer wordt bediend door: Arjan Knevel 
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    Woord van Welkom 

    Intochtslied  : Psalm 8 b,  Zie de zon, zie de maan,

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

Stil gebed 

Wij verwachten het van de Hem( votum en groet) 
          We gaan weer zitten 
 

Lied 162:  1, 2 en 5, 6 In het begin was de aarde verloren, 
 

1. In het begin lag de aarde verloren, 
in het begin in de duisternis. 
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, 
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'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. 

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. 

De kaars wordt aangestoken door  Anneke Prins 

 Lied God die alles maakte, 

  1. God die alles maakte, 
  de lucht en 't zonlicht blij, 
  de hemel, zee en aarde, 
  zorgt ook voor mij. 

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

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

 We bidden samen voor een fijne dienst 

 

 You tube filmpje: Meester Richard - Lied in het begin schiep God de 
hemel. https://www.youtube.com/watch?v=8MgrWI-fNNs  

1. In het begin schiep God de hemel 
In het begin schiep God de aarde 
In het begin schiep God de mensen 
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In het begin schiep Hij alles wat leeft 
 
2. In het begin schiep God de wolken 
In het begin schiep God de zeeën  
In het begin schiep Hij zon, maan en sterren 
In het begin schiep Hij alles wat leeft 
 
 
 
 
 
3. Hij is Heer over hemel en aard' 
Hij is Heer, Hij heeft alles gemaakt 
Hij is Heer, en wij prijzen zijn naam 
wij danken Hem voor alles wat Hij 
heeft gedaan 

 
4.In het begin schiep God de 
bomen 
In het begin schiep God de planten 
In het begin schiep God de 
bloemen 
In het begin schiep Hij alles wat 
leeft 

 
5. In het begin schiep God de 
vissen 
In het begin schiep God de vogels 
In het begin schiep God alle dieren 
In het begin schiep Hij alles wat 
leeft 
 

6. U bent Heer over hemel en aard' 
U bent Heer, U hebt alles gemaakt 
U bent Heer, en wij prijzen uw 
naam 
wij danken U voor alles wat U hebt 
gedaan 

De bijbel wordt binnen gebracht door : Fokko Schepers 

Anneke Langenberg gaat uit de Bijbel voorlezen 

Lied:  Wie gaf de regenboog zijn kleuren  

Wie gaf de regenboog zijn 
kleuren? 
Wie deed in zee het zout erbij? 
Wie deed de kou in elke 
sneeuwvlok? 
Wie maakte jou en mij? 
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Wie gaf de kameel zijn bulten?  
Wie gaf de giraf zijn nek?           
Wie gaf de ezel lange oren? 
Wie gaf de eend zijn bek? 

 

 
 
Wie maakte mier en pier en stier? 
Wie de leeuw, de meeuw, de 
spreeuw? 
Wie maakte pad en rat en kat? 
Wie heeft dat gemaakt? 

 

Wie heeft het zonlicht goud 
geschilderd? 
Wie gaf de stralen aan de ster? 
Wie deed het zilver in het 
maanlicht? 
Wie maakte Jupiter? 

 
 
Wie maakte boom en bast en 
blad? 
Wie maakte water, wolken, wind? 
Wie maakte rots en zand en grind? 
God heeft dat gemaakt!  

 

De dominee verteld  
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We belijden ons geloof door samen de  
geloofsbelijdenis op te zeggen: 
 
Wij geloven in de Here God, onze Vader,  

Die alles gemaakt heeft; 
de wolken, de bloemen,  
de dieren en de mens 

Wij geloven in Jezus Christus, de zoon van God,  
Die geboren werd in Bethlehem,  
Die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar na drie 
dagen weer opgestaan uit de dood. 

Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terugkomt 
op deze aarde om alles nieuw te maken. 
 
 

Wij geloven in de Heilige Geest,  
Die gekomen is op het pinksterfeest  
en wil wonen in onze harten. 

Wij geloven in één christelijke kerk  
waarin wij allemaal bij elkaar horen. 

Wij geloven dat Hij onze zonden vergeven wil.  
Wij krijgen straks een nieuw lichaam,  
en dan mogen we altijd bij Jezus zijn.  
Amen. 

Dankgebed en voorbeden 

  Collecte 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de instandhouding van 
deze diensten en de catechisaties. 

Slotlied: Opwekking 436 - Onze Vader in de Hemel 

Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
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In de hemel, zo ook hier op aard�  
Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw Naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard�  
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 
Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 
En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen, amen 
 

Zegenlied: Opwekking kids 18 -  De Here zegent jou   
 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt Zijn licht over jouw 
leven.  
Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
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Hij schijnt Zijn licht over jouw 
leven.  
Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
in de hal onder het genot van een kopje koffie/thee 

of een glaasje fris. 
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