
Liturgie voor de scheppingsperiode  

Ingangslied 

(Welkom) 

L Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
en die trouw houdt tot in eeuwigheid.  

G Amen 

L Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar bewonen. Psalm 24,1 

G Heel de aarde, juich voor God, 
Bezing de eer van zijn naam.  
Breng hem eer en lof.  Psalm 66, 1-2 

L Hoe talrijk zijn uw werken, Heer, 
alles hebt u met wijsheid gemaakt,  
vol van uw schepselen is de aarde.  Psalm 104, 24 

G Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef,  
een lied voor mijn God zolang ik besta. Psalm 104,33 

G Hij is de Heer, de Sterke; 
in Hem is alle macht.  
Dat zeggen ons zijn werken,  
dat zegen dag en nacht,  
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee,  
en al wat wendt en wemelt 
in ’t water van de zee.  Gezangboek EBGN 28,3 

L Goede God, schepper van hemel en aarde, 
Wij danken u dat u nog altijd deze wereld in uw handen houdt 
en verder draagt, ondanks alles wat wij ervan gemaakt hebben. 
Wij belijden u onze schuld: 

G Wij brengen voor u dat wij niet doen wat wij zouden moeten doen 
om uw schepping te bewaren.  

L Wij beseffen hoe klein onze kracht is. 
Met onze zwakheid komen wij tot U.  

G Geef dat wij ons niet door zorgen en angst laten verlammen, 
maar de moed hebben om wat er op ons afkomt onder ogen te zien. 

L Zet ons op nieuwe wegen naar uw toekomst. 



G Leid mij, Heer, aan uwe hand, 
ik kan mij zelf niet leiden; 
leer mijn hart en mijn verstand 
zich aan uw dienst te wijden. 
U, Heer, geef ik mij geheel, 
voor U slechts wil ik leven. 
Vrede en blijdschap wordt het deel 
van wie zich aan U geven. Gezangboek EBGN 474, 1 

L Liefdevol en genadig is de Heer,  
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  Psalm 103, 8 
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.  
Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. 2 Korintiërs 5,17 

G Uw heilge naam, o Here, 
God Vader, Zoon en Geest,  
zij lof aanbidding ere 
van ieder die U vreest. 
Eens zal met voller klanken, 
o hoogste Majesteit, 
ons lied u eeuwig danken 
in uwe heerlijkheid.  Gezangboek EBGN 51 

 
(Aandacht voor de kinderen, als lied stellen wij voor: “Nu gaan de bloemen 
nog dood”, uit de bundel Alles wordt nieuw I,30) 
 
schriftlezing 
lied 
gebed 
preek 
lied 
(afkondigingen en collecte) 
voorbeden 
Onze Vader… 
 
L De hele schepping ziet er reikhalzend naar uit 

dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Romeinen 8:19 

G Laten wij ons dan als Gods kinderen inzetten voor zijn schepping: 
helen wat verbroken is, bewaren al wat leeft. 

L Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen 
met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de 
kracht van de heilige Geest. Romeinen 15:13 
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig 
veel meer te doen dan wij vragen of denken, Efeziërs 3, 20 

G Hem zij de macht en heerlijkheid  
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen, halleluja, halleluja, 
amen, halleluja! 

Zegen 


