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  KLIEDERDIENST OP ZONDAG 6 NOVEMBER 2022   
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                                 Thema: Hoe mooi is de schepping gemaakt! 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 

             Muzikale medewerking: COMBO 
                               
 
Muziek  
 
Zingen voorafgaande de dienst uit Geroepen om te zingen, nr 152: ‘Laten wij nu 
samen’  
   Laten wij nu samen, laten wij nu samen, 
   zingen, prijzen, loven de Heer. 
   Laten wij dan samen doen: 
   Zingen, prijzen, loven de Heer. 
   Zingen, prijzen, loven de Heer, 
   zingen, prijzen, loven de Heer. 
   Zingen, prijzen, loven de Heer, 
   zingen, prijzen, loven de Heer. 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 288: 1: ‘Goede morgen welkom allemaal’  
 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
 
Zingen als gebed: Lied 288: 2: ’God ik vraag U kom in onze kring’ 
 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
Groet  

Overal vandaan 
uit huizen en uit stegen 
komen wij hier elkaar en God,  
Schepper van hemel en aarde tegen.  
 

SAMEN: AMEN 
 
We ontdekken een Bijbelverhaal: vandaag het allereerste begin. 
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Genesis 1 
 
-We steken de kaars aan en openen de Bijbel 
 
-Kijken naar: “Het begin” 
https://www.youtube.com/watch?v=BeYSNCPIpmM 
 
Zingen AWN deel 1, nr 1: ‘In het begin lag de aarde verloren’ 
Hiervan de coupletten: 1 (zingen), 2 (opzeggen), 6 (zingen) 
 
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 

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 
 
Korte uitleg activiteiten (ook op de beamer). 
 
Zingen op de melodie van: ‘Morning has Broken’ 
 
Zie je de bloemen, zie je de vruchten, 
zie je de rijkdom van de natuur 
zie hoe ze groeien, zie hoe je bloeien 
het is de kringloop met rust nog duur 
 
Zie je de luchten, zie je de wolken 
zie je de zon en druppels van dauw 
zie je de boog, een spectrum van kleuren 
‘t is een groot kunstwerk 
voor mij en voor jou! 
 
 
Zie je de mensen, oude en jonge 
zie je hun glimlach als je ze groet 
zie je ze zingen, zie je ze leven 
zie je Gods schepping 
zie het is goed. 
 
 
Ontdekken: Bezig gaan met activiteiten. 
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Ondertussen: Kunnen mensen thuis naar een film over de schepping kijken.  Verder 
CD-muziek 
 
Vieren: 
 
Zingen: Lied 8b: ‘Zie de zon, zie de maan’: 1 t/m 4 
 
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! 

Aandacht voor Bijbelverhaal. Tijdens deze lezing worden verschillende resultaten van 
activiteiten getoond. 
 
Zingen lied 839: 1,3 en 4 ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon” 
 
1 Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij 
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Stilstaan bij de gebedsboom: 
 
- bidden  
- en licht doorgeven  
 
Zingen met muziekinstrumenten: ’Dank u wel voor de sterren en de maan’ (eventueel 
met YouTube). Kinderen halen eerst voorin een instrument op. 
 
Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank U wel voor de vissen in de plas 
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Zegenlied voor de Kliederkerk: ‘Ga in vrede” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9N04ICdwnUs 
 
Ontmoeten: Koffie/Thee/Limonade  
 

 

 

 

 


