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Programma uitzending 9 – God de Schepper 
 
1. Introductie  
 
2. Zingen 
- Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag. 
 
Dank U voor hen die mij omringen,  
dank U voor wat mij toebehoort.  
Dank U voor alle kleine dingen,  
ieder vriend’lijk woord. 
 
Dank U dat Gij hebt willen spreken, 
 dank U Gij kent een ieders taal,  
dank U dat Gij het brood wilt breken  
met ons allemaal 
 
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,  
dank U dat ik dit zeggen kan.  
Dank U, o God ik wil U danken,  
dat ik danken kan! 
 
- Psalm 89: 6 en 14 
6. Gij schiept het barre noord’ en ‘t zoele zuiden saâm;  
Ginds juicht een Thabor, hier een Hermon in Uw naam’;  
Gij hebt een arm met macht, Uw hand heeft groot vermogen,  



Uw rechterhand is hoog, Uw troon blijft, onbewogen,  
Van recht en van gericht zijn vasten steun ontlenen;  
En waarheid en genâ gaan voor Uw aanschijn henen. 
 
14. ‘k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid:  
Zo Ik aan David lieg’, zo hem Mijn woord misleid’!  
Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen,  
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen;  
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen  
Staat Mijn getuige trouw te schitt’ren in elks ogen. 
 
3. Stukje van de schepping + schriftlezing Genesis 1 
1. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; 
en de Geest Gods zweefde op de wateren. 
3. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
4. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding 
tussen het licht en tussen de duisternis. 
5. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. 
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste 
dag. 
6. En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; 
en dat make scheiding tussen wateren en wateren! 
7. En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de 
wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die 
boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 
 
4. Zingen 
- God die alles maakte 
God die alles maakte 
de lucht en ’t zonlicht blij 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij 
 
God die ’t gras gemaakt heeft 



de bloempjes in de wei 
de bomen,vruchten,vogels, 
zorgt ook voor mij. 
 
God, die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
dls duistre wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
 
- Psalm 29: 4 en 5 
4. ‘s HEEREN stem verbaast natuur;  
Houwt uit bergen vlammend vuur;  
Schiet van ‘t zwerk den bliksem neer; 
Kades beeft voor ‘t buld’rend weer;  
Woestenijen slaan aan ‘t zuchten,  
Hinden krijgen, onder ‘t vluchten,  
Barenswee: door vrees gedrongen,  
Werpen z’, in dien nood, haar jongen. 
 
5. ‘s HEEREN stem ontbloot het woud,  
maar hij, die op God vertrouwt,  
buigt zich veilig, Hem ter eer,  
juichend in Zijn tempel neer.  
‘t Is de HEER, Wiens wenk de stromen  
in hun woede kon betomen,  
die in macht, nooit af te meten,  
eeuwig is ten troon gezeten. 
 
5. Gedicht over de schepping  
 
6. Muzikaal Frank en Mark, stuk over de schepping van Johan 
Bredewout 
 
7. Zingen 
- Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam 



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 hemel schiep,  
zeeën en land met macht te voorschijn 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 Zijn 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! 
 
- Zie de zon 
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! 
 
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! [2x] 
 
8. Stukje over onderhouding van de schepping + schriftlezing Psalm 
104  
24. Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid 
gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen. 
25. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het 
wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met 
grote. 
26. Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd 
hebt, om daarin te spelen. 
27. Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. 
28. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij 
worden met goed verzadigd. 
29. Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun 
adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof. 
30. Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt 
het gelaat des aardrijks. 
31. De heerlijkheid des HEEREN zij tot in der eeuwigheid; de HEERE 
verblijde Zich in Zijn werken. 
32. Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen 
aanroert, zo roken zij. 
33. Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, 
terwijl ik nog ben. 
34. Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE 
verblijden. 
35. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de 
goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den HEERE, mijn ziel! Hallelujah! 
 



Hoe groot zijn Gods werken! Dat wordt heel duidelijk omschreven in 
Psalm 104. God wordt groot gemaakt om wat Hij gemaakt heeft. Hij 
heeft niet alleen alles op deze aarde geschapen, hij onderhoudt ook 
nog eens alle dingen. Alles wacht op God, tot Hij eten geeft, tot Hij 
verzorgt. God hoeft de aarde maar aan te raken en alles begint te 
beven, omdat Hij dat wil. Dat de Heere de aarde heeft gemaakt en 
onderhoudt, vraagt om lof aan Hem. Daar eindigt de Psalm dan ook 
mee, ‘Loof den Heere, mijn ziel!’. We moeten Zijn  naam prijzen, omdat 
Hij ons leven onderhoudt, van dag tot dag. Ook als je ziek bent, ook als 
je verdriet hebt of alleen bent. Als we God loven, dan erkennen we 
Hem in Zijn macht en majesteit. Dan brengen we Hem de eer die Hem 
toekomst, waar Hij recht op heeft.   
 
9. Zingen 
- Psalm 104: 7 en 17 
7. ‘t Is God, Wiens hand den bergen water schenkt,  
den drogen grond uit Zijnen hemel drenkt,  
Den regen geeft uit Zijne hoge zalen,  
En vruchtbaarheid doet zweven in de dalen.  
Dan schiet voor ‘t vee de teed’re grasscheut uit;  
Tot ‘s mensen dienst ontluikt dan ‘t geurig kruid;  
Dan spruit het brood, nog in den halm besloten,  
Uit d’ aarde voort, door milden dauw begoten. 
 
17. Ik zal, zolang ik ‘t levenslicht geniet,  
Gods mogendheid verheffen in mijn lied.  
Ik zal mijn God met lofgezangen eren,  
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.  
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan,  
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan;  
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden,  
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden. 
 
- Zie ik sterren aan de hemel staan 
1. 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. 
 
2. Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan,  
in het veld de bloemen opengaan,  
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  
Die Zijn liefde aan mij openbaart,  
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,  
elke dag mij in Zijn hand bewaart:  
hoe groot is God voor mij! 
 
10. Muzikaal Jaco 
 
11. Zingen 
- Psalm 19: 1 en 4 
1. Het ruime hemelrond  
Vertelt, met blijden mond,  
Gods eer en heerlijkheid;  
De held’re lucht en ‘t zwerk  
Verkondigen Zijn werk,  
En prijzen Zijn beleid.  
Dus kan ons dag bij dag,  
Tot roem van Gods gezag,  
Zijn wonderen verhalen;  
Dus weet ons nacht bij nacht  
Zijn onbegrensde macht  
En wijsheid af te malen. 
 



4. Des HEEREN wet nochtans  
Verspreidt volmaakter glans,  
Dewijl zij ‘t hart bekeert.  
‘t Is Gods getuigenis,  
Dat eeuwig zeker is,  
En slechten wijsheid leert.  
Wat Gods bevel ons zegt,  
Vertoont ons ‘t heiligst recht,  
En kan geen kwaad gedogen.  
Zijn wil, die ‘t hart verheugt,  
Eist zuiverheid en deugd,  
Verlicht de duist’re ogen. 
 
12. Afsluiting  
  



 


