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Welkom allemaal! We wensen iedereen een fijne en gezegende dienst toe. 
 
De ouderling heet ons welkom en doet mededelingen. 
 
Openingslied: Weerklank 9 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard’ en hemels schiep, 
zeeën en land met macht tevoorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door Uw bloed. 
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam! 
             
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. 
 

 

 



We zingen psalm 136 vers 4 

Looft Gods macht, die onbeperkt, 
Gadeloze wond'ren werkt; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
We luisteren naar de wet die God ons gaf.  

 

deel 1 

Eerst horen we de belofte, die aan alle geboden vooraf gaat. God zei 

namelijk: 

 

Ik ben de HEERE, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte heeft 

bevrijd. Op grond van het volbrachte werk van CHRISTUS heeft Hij ons uit 

de heerschappij van de zonde bevrijd. 

Om dichtbij onze BEVRIJDER te blijven en om die gekregen vrijheid niet te 

verspelen gaf God ons Zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg. 

Zo hoeven wij niet te verdwalen. 

 

Het eerste gebod is: Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets 

of niemand mag je net zoveel of méér liefhebben als God 

Het tweede gebod is: Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van 

God maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken 

van wie God is. 

Het derde gebod is: Je zult de NAAM van God niet met onzuivere 

bedoelingen uitspreken. Span God niet voor je kar. Vloek niet. 

Het vierde gebod is: Eén speciale dag heeft God je gegeven om te rusten. 
Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen. God vindt het van 
levensbelang dat je tot God komt en tot jezelf; dat je oog en hart hebt 
voor elkaar. Kerkdiensten zijn onmisbaar als je je daarin wilt oefenen. 
 
deel 2 

Het vijfde gebod is: Eer en respecteer je vader en je moeder. Verzorg hen 
goed als ze hulpbehoevend of ouder worden. 



Het zesde gebod is: Je zult niemand vermoorden of iemand blijven haten. 
Het zevende gebod is: Je zult je vrouw of je man niet ontrouw worden en 
je eigen huwelijk of dat van een ander niet stuk maken. 
Het achtste gebod is: Je zult niet stelen. Behandel de ander zoals je zelf 
graag behandeld wilt worden. 
Het negende gebod is: Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of 
roddelen. 
Het tiende gebod is: Je zult niet vol begeerte en jaloersheid alles willen 
hebben wat een ander heeft. 
Samengevat: 
je zult God liefhebben met alles wat je bent, met alles wat je hebt, met je 
hoofd, met je hart en met je handen en je naaste zult je liefhebben als 
jezelf. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zingen als antwoord op de wet: psalm 136 vers 26 

Geeft den God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 



We gaan met elkaar bidden.      
 

We zingen: ‘Hé, luister mee naar een nieuw verhaal’ 

Refrein: 
Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. (2x) 
 
Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 
 
Refrein 2x 
 
We lezen uit de bijbel: Genesis 2:4-9, 15-25 en Psalm 8 

4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de 

dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – 

5. er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas 

opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was 

geen mens om de aardbodem te bewerken, 

6. maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem – 

7. toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de 

levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. 

8. Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de 

mens, die Hij gevormd had. 

9. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig 

om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de 

hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. 
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15. De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken 

en te onderhouden. 

16. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 

17. maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, 

want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 

18. Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor 

hem maken als iemand tegenover hem. 

19. De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in 

de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk 

levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. 

20. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren 

van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. 

21. Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en 

Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 

22. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en 

Hij bracht haar bij Adam. 

23. Toen zei Adam: 

Deze is ditmaal 

been van mijn beenderen, 

en vlees van mijn vlees! 

Deze zal mannin genoemd worden, 

want uit de man 

is zij genomen. 

24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 

25. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. 

 

1. Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 

2. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 

U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 

3. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen 

hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, 



om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. 

4. Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, 

de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 

5. wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, 

en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 

6. Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen 

en hem met eer en glorie gekroond. 

7. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, 

U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 

8. schapen en runderen, die allemaal, 

en ook de dieren van het veld, 

9. de vogels in de lucht en de vissen in de zee, 

al wat over de paden van de zeeën gaat. 

10. HEERE, onze Heere, 

hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 

 

Alle kinderen zingen voor in de kerk: ‘Dank u voor de wond’ren die 
gebeuren’ en ‘zie de zon, zie de maan’ 
Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
Refrein: 
     Dank, dank, dank o Heer. 
     U blijft altijd bij ons Heer. 
     Amen, amen, amen. 
 
Dank U voor die duizend mooie dingen; 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Refrein. 
 
 



Dank U voor het zonlicht in de straten; 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
Refrein. 
 
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Refrein. 
 

 
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. 
 
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. 
 
 



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. 
 
Gesprek met kinderen 
Pianospel, kinderen gaan weer zitten 

 
We luisteren naar de preek. 
“Wat een wonder dat U aan mij denkt.” 
 

Na de preek zingen we een themalied: ‘Zie ik sterren aan de hemel 

staan’ 

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 voor 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, 
in het veld de bloemen open gaan, 
is het of de dag 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 voor mij openbaart, 



mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart, 
hoe groot is God voor mij. 
 
We nemen afscheid van de familie Pak 
 
Toezingen (naar Weerklank 358:1 en 3 en JDH 289:2): 
God zij met je elke dag en nacht. 
Hij, de Schepper van je leven, 
wil je ook zijn zegen geven. 
God zij met je elke dag en nacht. 
 
God zij met je elke dag en nacht. 
Hij, de Toevlucht in gevaren, 
wil je overal bewaren. 
God zij met je elke dag en nacht. 
 
God zij met je tot ons wederzien. 
Ga met God en wees een zegen, 
voorspoed geev’ Hij op je wegen; 
God zij met je tot ons wederzien. 
 
Samen danken we de Heere God en bidden we voor elkaar. 
 
Staande zingen we het slotlied: psalm 135 vers 3 
God is groot; ik weet dat Hij 
Hoger is dan alle goôn; 
Onze God voert heerschappij; 
Hij beheerst van Zijnen troon 
Hemel, afgrond, zee en aard'; 
God is aller hulde waard. 
 
 
We ontvangen de zegen van God.  

 

 



Lied als amen op de zegen: ‘Vrede van God’ 

Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
 
 
 
 
We mogen ons geld geven voor de kerk en anderen. Er zijn bij de uitgang 
3 collectes voor de diaconie, de instandhouding van de eredienst en 
Edukans. 
 
Je kunt ook je geld geven via de GivtApp. 

 
 
 
 
 
 
Fijn dat u/jij er was! Er is bij de uitgang een presentje voor alle 
(schoolgaande) kinderen. 



 


