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Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. 
Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 
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Van harte welkom in de kerk of thuis als u deze vesper via internet 
meeviert.  
 
In de nieuwe Tuin vol Verhalen met als thema “Leve het leven!?” is  
Psalm 104 één van de teksten waar we dit kerkelijke seizoen aandacht 
aan willen besteden. Deze Psalm bezingt de schepping. En onderwerpen 
als duurzaamheid en rentmeesterschap klinken dan al snel. Hoe zorgen 
wij, voor zover het van ons afhangt, dat we vol zorg met Gods goede 
schepping omgaan? 
In deze vesper willen we daar kort wat over zeggen, maar willen we 
vooral de Psalm zelf laten klinken. 
We zingen rondom deze Psalm liederen die betrekking hebben op een 
andere scheppingspsalm, namelijk Psalm 8. 
In de komende weken zullen we in de kerkdiensten vaker bij Psalm 104 
stilstaan.   
In de Tuin vol verhalen staan op blz. 6 en 7 ook een paar leuke 
opdrachten om zelf, thuis en buiten, te doen. We zijn benieuwd naar de 
resultaten daarvan. Later in dit seizoen zullen we daar aandacht aan 
besteden. 

       ds. Henk Makkinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

zang: Anneke van der Haar, Josephien de Bruin 
Lineke Flokstra, 

Henk Makkinga en Elske te Lindert 
ouderling: Janny Jansons-van Dijk 

koster: Jan Kuiperij 
beeld en regie: Pieter ten Boom 
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ORGELSPEL 
 
OPENINGSGEBED 
 
v. Gij zijt God in de onmetelijke ruimte van het heelal, 

in de vergeten uithoeken van mijn hart zijt Gij God. 
a.    GEZEGEND ZIJT GIJ. 
v. Gij zijt God van voor de wereld begon, 

in het einde van de tijden zijt Gij God. 
a.   GEZEGEND ZIJT GIJ. 
v. Gij zijt God in ons liggen en rusten, 

in ons opstaan en gaan zijt Gij God. 
a.   GEZEGEND ZIJT GIJ. 
v. Gij zijt God wanneer de zee zich bruisend verheft, 

als de wind gaat liggen zijt Gij God. 
a.   GEZEGEND ZIJT GIJ. 
v. Gij zijt God in de bestendigheid, 

in de wispelturigheid van het geschapene zijt Gij God. 
a.  GEZEGEND ZIJT GIJ. 
v. Gij zijt God als wij slapen, 

in ons woelen en waken zijt Gij God. 
a.   GEZEGEND ZIJT GIJ. 
v. Gij zijt God in elk begin en einde, 

in hemel en op aarde zijt Gij God. 
a.   GEZEGEND ZIJT GIJ. 
 
LIED 513: 1, 2, 3, 4.   God heeft het eerste woord 
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2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 

LEZING   Psalm 104  (afgewisseld met Psalm 8, gezongen) 
 

1Zegen de HEER, mijn ziel. 
HEER, mijn God, hoe groot bent u. 
Met glans en glorie bent u bekleed, 
2in een mantel van licht gehuld. 
U spant de hemel uit als een tentdoek 
3en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 
u maakt van de wolken uw wagen 
en beweegt u op de vleugels van de wind, 
4u maakt van de winden uw boden, 
van vlammend vuur uw dienaren. 
5U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 
tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
 
ZINGEN: Psalm 8: 1, 5. 
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5 Al wat er land of water heeft tot woning 

het moet de mens erkennen als zijn koning 
vogels en wild en al ’t geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 

 
6De oerzee bedekte haar als een kleed, 
tot boven de bergen stonden de wateren. 
7Toen u dreigde, vluchtten zij weg, 
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 
8naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, 
naar de plaatsen die u had bepaald. 
9U stelde een grens die zij niet overschrijden, 
nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 
10U leidt het water van de bronnen door beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 
11Het drenkt alles wat leeft in het veld, 
de wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarboven wonen de vogels van de hemel, 
uit het dichte groen klinkt hun gezang. 
 
13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, 
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: 
14gras laat u groeien voor het vee 
en gewassen die de mens moet verbouwen. 
Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
15en wijn die het mensenhart verheugt, 
geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja, brood dat het mensenhart versterkt. 
16De bomen van de HEER zuigen zich vol, 
de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. 
17De vogels bouwen daar hun nesten, 
in hun kronen huizen de ooievaars. 
18De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 
in de kloven schuilen de klipdassen. 
19U hebt de maan gemaakt voor de tijden, 
de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 
20Als u het duister spreidt, valt de nacht, 
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. 
21De jonge leeuwen gaan uit op roof, 
brullend vragen zij God om voedsel. 
22Bij zonsopgang trekken zij zich terug 
en leggen zich neer in hun legers. 
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23De mensen gaan aan het werk 
en arbeiden door tot de avond. 
 
 
ZINGEN: Psalm 8b: 1, 2, 3, 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de 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! 
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24Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
25Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 
Daar wemelt het, zonder tal, 
van dieren, klein en groot. 
26Daar bewegen de schepen zich voort, 
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen. 
27En allen zien ernaar uit 
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28Geeft u het, dan doen zij zich te goed, 
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, 
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, 
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 
30Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 
 
 
 
ZINGEN: Psalm 8a: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 
 
2 Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt 
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3 Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat gij het kent en zo bemint. 

 
4 Geen sterrenhemel houdt hen klein; 

de mens mag vorst op aarde zijn. 
Gij kroont hen als uw bondgenoot 
en maakt hen bijna god’lijk groot. 

 
5 Al wat op aarde is laat Gij 

zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hen hoog en breed al tegemoet. 

 
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
 

31De luister van de HEER moge eeuwig duren, 
laat de HEER zich verheugen in zijn werken. 
32Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, 
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit. 
33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 
34Moge mijn lofzang de HEER behagen, 
zoals ik mijn vreugde vind in hem. 
35Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, 
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. 
Prijs de HEER, mijn ziel. 
Halleluja! 
 
allen:  EER AAN DE VADER EN DE ZOON 

EN DE HEILIGE GEEST,  
NU EN ALTIJD 
EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN. 

 
KORTE OVERWEGING 
 
 

MOMENT VAN VERSTILLING 
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Lied 157e   Lofzang van Maria   
(tijdens het refrein zingt de voorzanger de verzen) 

 
‘Mijn ziel prijs en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.’ 
 
 
GEBEDEN 
 
v. Liefdevolle God, maker van alles en allen 
a. ZIE NAAR ONS OM 
v. Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar zijn 
a. ZIE NAAR ONS OM 
v. Heilige Geest, adem en levenskracht 
a. ZIE NAAR ONS OM 
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Er worden kaarsen aangestoken. 
We denken aan de mensen die wel wat licht en steun kunnen gebruiken. 
We zijn een moment stil. 
 
v. Koester de namen die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

a.     LAAT DE ZON VAN UW AANGEZICHT  
OVER ONS OPGAAN, 
ZEGEN ONS ALLEN  
MET HET LICHT VAN UW OGEN. 
 

ONZE VADER (Lied 369b) gezongen 
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GEDICHT  
 

Daar waar ik de rust en stilte vind 
het stil genot van de schoonheid 
natuur die mij aan de schepping bindt 
de zachte adem van de vrijheid. 
daar openbaart zich de verwondering 
van wat onmogelijk is toch mogelijk wordt 
bewijs dat alle leven in aanvaarding 
met liefde en zorg wordt omgord. 
Het maakt niet uit in welk seizoen 
de schepping bewaakt elk leven 
zal zich nooit van het wonder ontdoen 
dat haar vanaf het begin is gegeven. 
 

 
 

Avondlied  Lied 253   De zon daalt in de zee 
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2  Laat dagen in de nacht, 

waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 

 

3  Kom, nacht, en troost ons zacht. 
Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 
Zegenbede    
v. Over onze harten, over onze huizen, 
a. DE ZEGEN VAN GOD. 
v. In ons komen, in ons gaan, 
a. DE VREDE VAN GOD. 
v. In ons leven, in ons geloven, 
a. DE LIEFDE VAN GOD. 
v. Aan ons eind en nieuw beginnen, 
a. DE BARMHARTIGHEID VAN GOD 

OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN. AMEN. 
 

We gaan zitten 
 
ORGELSPEL   De dag door uwe gunst ontvangen (Lied 248) 
 

Voorwaar de aarde zal getuigen  
van U, die thans en eeuwig zijt,  
tot al uw schepselen zich buigen  
voor uwe liefde en majesteit. 


