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----------------------------------------------------------------------------------------------------Opening: Morning has broken – Cat Stevens
(1972 – 5e in Top 40; 2021 – 683e in Top 2000)
https://youtu.be/uZAsfB1Np-8
Welkom en mededelingen
Zingen: Nieuwe Liedbundel Lied 216
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

•

Aanvangswoorden en groet

Allemaal / Erik

Allemaal:
De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.
Erik:
Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Allemaal: Amen
•

Zingen Kinderlied: KO 301: God is een kunstenaar

Refrein:
God is een kunstenaar,
een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte
is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar.
God is een kunstenaar,
een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte
is zo wow, zo wonderbaar.
God maakte wilde golven

in de oceaan.
Hij bedacht ook alle sterren
die aan de hemel staan.
Hij maakte sterke dieren,
zoals de olifant,
en ook de grote bergen
maakte Hij briljant.
(Refrein)
God maakte hoge bomen
in het junglebos.
Hij bedacht ook alle vruchten
zoals druiven aan een tros.
Hij maakte mooie bloemen,
zoals een madelief,
en ook de kleine mieren.
Wat supercreatief!
(Refrein)
Bridge:
God maakte ook jou en Hij maakte ook mij
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei!
(Refrein)
•

Gebed

•

Inleiding op de bijbellezingen

•

Bijbellezingen: Romeinen 8:18-22; Kolossenzen 1:15-20

•

Zingen: Zingende gezegend 197:1 en 4 (melodie Gez.143 Herv.Bundel Op bergen
en
in dalen)
https://youtu.be/Gks1t5otygI
1
Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand Hij zaait zijn zegeningen
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.
4
Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge de oogst is levenslicht!

•

Uitleg en verkondiging: Jezus’ relatie met de schepping

•

Zingen: Zingende gezegend 193
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-61 (MELODIE)

1
Zingen: Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven
als een park, een paradijs,
als een tuin om te betreden, hof van heden Here God, Kyrie eleis!
2
Lezen: God, wat is er van gekomen? Onze dromen
zijn door eigen schuld vergaan.
Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven
is dit menselijk bestaan!
3
Zingen: Kom ons harde hart bekeren, kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde, niet door zwaarden,
niet door kracht noch door geweld.
4
Lezen: Laat dat koninkrijk nu komen, doe ons dromen,
dromen van dat kleine kind
bukkend om een slang te strelen - zie ze spelen!
heel uw schepping eensgezind.
5
Zingen: Dan wordt alles vol van vrede, uitgestreden
buigen wij de wapens om.
O, dan ploegen wij met zwaarden nieuwe aarde Heer, uw vrede zingt alom!
•

Dankgebed, afgesloten met het Onze Vader

•

Collecte voor Ned. Ger. Predikantenopleiding (NGP)

•

Zingen: Gezang 479:1, 3 en 4

1
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3
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.
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.
•

Zegen

 VRAAG (vóór de preek)
In Jesaja 11:6-8 staat: Als die koning komt, zal er vrede zijn.
Een wolf speelt met een lammetje, en een panter ligt naast een bokje.
Een kalf eet samen met een leeuw, en een klein kind past op beide dieren. Een koe en een
beer lopen in één wei, en hun jongen liggen bij elkaar.
Een leeuw eet gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij
het nest van een gevaarlijke slang.
Hoe wordt deze beschrijving van de toekomst volgens jou bedoeld: letterlijk of figuurlijk?
Welke argumenten heb jij?
 VRAAG (ná de preek)
Denk (samen) nog eens na over Kolossenzen 1:16 (in hem, door hem en voor hem is alles
geschapen). Probeer de 3 schuingedrukte woordjes in eigen woorden uit te leggen.

Wil je samen met jouw gezin bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan het gratis
online boekje aan voor de Stille Week.
In de Stille Week wordt er extra stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. In
veel kerken zijn er dagelijks vieringen tijdens deze week, maar deze vieringen zijn
vaak niet gericht op kinderen.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ook voor kinderen het paasfeest een feest van
betekenis is, willen we jullie als gezin handreikingen doen om daar invulling aan
te geven.
Want hoe doe je dat? Hoe betrek je kinderen bij de Stille Week?
Over het gratis online boekje
Deze download bevat voor iedere dag van de Stille Week een bijbeltekst om samen
te lezen, en daarnaast een opdracht, de challenge, die jullie helpt om dagelijks

even stil te zijn. Het zijn kleine opdrachten, en hoewel verschillend van aard,
hopelijk met een groots effect!
Vraag nu het gratis online Stille Week boekje aan!
Naast het gratis boekje ontvang je nog drie mails ter ondersteuning van de Stille
Week en ter inspiratie voor jouw bijbelse opvoeding.
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/stiltechallenge?utm_source=debijbel.nlpr&utm_medium=email

