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‘Gezegend die de aarde maakt’ 
 

  



♫ Muziek  
 
Welkom en mededelingen 

Stilte 

Allen gaan staan 

 

♫ Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd (977: 1 t/m3, 5) 

 
 
           De bomen staan in blad gezet, 

 de aarde dekt haar naaktheid met 
 een lichte groene wade; 

 en tulp en narcis evenzo: 
 veel heerlijker dan Salomo 

 bekleedt ze Gods genade. 
 
      



        En vogels, waar men hoort of ziet, – 
 de leeuwerik zingt het hoogste lied, 

 de zwaluw voedt haar jongen. 
 De bronnen ruisen overal, – 

 loof Hem, in wie u eens voor al 
 het leven is ontsprongen. 
 

        God heeft zijn schepping goed gedaan, – 

 hoe zou ik zelf dan buiten staan? 
 Hij heeft de dood verdreven. 

 En ik zing mee, nu alles zingt, 

 het lied dat overal weerklinkt, 
 de lofzang om het leven. 

 

Groet 
 
♫ Antwoordlied 

 
Allen gaan zitten 

 

Gebed 



♫ Zolang er mensen zijn op aarde (981:1, 3, 5) 

 

 
 
 

        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. 

  
        Daarom moet alles U aanbidden, 

 uw liefde heeft het voortgebracht, 
 Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

 o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

 
Profeten 

 

♫ Toe maar jongens (Tekst 1/2 Robert Long, 3/4  Henk 

van ’t Hoff; muziek: Robert Long) 

 
Psalmen 



♫ Gezegend die de wereld schept (984: 1 t/m3), 

melodie Zing voor de Heer een nieuw gezang (655) 

 
        Gezegend die de aarde maakt, 

 de grenzen van de zee bewaakt, 
 ontluiken doet het jonge groen, 

 de kleurenpracht van elk seizoen. 
 

        Gezegend die een woonplaats maakt 
 voor wat beweegt en ademhaalt: 

 de dieren in het vrije veld, 
 de vogels in hun zingend spel. 

 

Overdenking 
 

 

Stilte 
 

 

♫ Improvisatie 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeden-stil gebed-Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,  
    Uw Naam worde geheiligd; 

    Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, 
    op aarde zoals in de hemel. 

    Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze. 
    Want van U is het koninkrijk en de kracht en de   

    Heerlijkheid,  in eeuwigheid.  
Amen.  

 
Allen gaan staan 

♫ Aan u behoort, o Heer der heren (978:1 t/m 3) 

 



 
        Gij roept het jonge leven wakker, 

 een tuin bloeit rond het open graf. 
 Er ruisen halmen op de akker 

 waar zich het zaad verloren gaf. 
 En vele korrels vormen saam 

 een kostbaar brood in uwe naam. 
 

 

        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. 

 

Zegen 

 

♫ Aan u behoort, o Heer der heren (978:4) 
 
        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. 

 
Uitgangscollecte ten behoeve van ‘Vrienden van C'est la 

Vie’ en voor een bijdrage in de extra kosten van deze 

dienst. 
 

♫ Muziek 

 

 

 

 



 

 
Voorganger: ds Friso Boogerd 

Muziek:  Henk van ‘t Hoff 

   

 

 

 


