
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 15 mei 2022, morgendienst Pagina 1 

Muziek vooraf: Morning has broken, Cat Stevens  

1 Morning has broken like the first morning. 

Blackbird has spoken like the first bird. 

Praise for the singing, praise for the morning, 

praise for them springing fresh from the world 

2 Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven, 

like the first dewfall on the first grass. 

Praise for the sweetness of the wet garden 

sprung in completeness where His feet pass. 

3 Mine is the sunlight, mine is the morning, 

born of the one light, Eden saw play. 

Praise with elation, praise every morning 

God's recreation of the new day. 

4 Morning has broken like the first morning. 

Blackbird has spoken like the first bird. 

Praise for the singing, praise for the morning, 

praise for them springing fresh from the world 

Welkom 

Opwekking 586 
1 (Mannen): Heel de schepping geeft U eer, 
buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
trouw in eeuwigheid. 
2 (Allen) Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
onze koning die regeert, 
heerser voor altijd! 
Refrein: 

Hij is Heer en zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
en zijn heerlijkheid wordt  
wereldwijd geroemd.   
Hij is Heer, geef Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel, 
want wij leven  
voor de glorie van uw naam,  
de glorie van uw naam. 
U alleen hebt alle macht, 
leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
dat iedereen het ziet en ieder hoort: 
Refrein 

Heilig is de Heer, 
de schepping juicht, 
de schepping juicht. 

}4x 
Refrein 2x) 

De glorie van uw naam. (4x) 

Stil gebed, votum en groet 

Op Toonhoogte 155 

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. 
3 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. 

Gods wil voor ons leven 

Sela, zo hoort Uw liefde bij ons 

1 Zoals de zon hoort bij de dag,  

zoals de maan hoort bij de nacht,  

zoals de schepping bij de woorden van haar maker;  

2 Zoals de ander bij de één,  

zoals de mens bij iedereen,  

zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader;  

34 Zo hoort uw liefde bij ons.  

Zo hoort uw liefde bij ons.  

Zo horen wij bij uw liefde.  

Zo hoort uw liefde bij ons.  

4 Onafscheidelijk, 

onophoudelijk,  

onveranderlijk,  

zo hoort uw liefde bij ons. 

Gebed 

Op Toonhoogte 54 
naar Psalm 119: 105 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet  } 2x en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp, 

uw Woord is een licht, 

uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

Bijbellezing Genesis 2: 4-25 (NBV21) 

De tuin van Eden 
4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo 

werden ze geschapen. 

In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, 
5groeide er op de aarde nog geen enkele struik en 

was er geen enkel gewas opgeschoten, want de HEER 

God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er 

waren geen mensen om het land te bewerken; 6wel 

was er water dat uit de aarde opwelde en de 

aardbodem overal bevloeide. 7Toen maakte de HEER 

God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en 

blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens 

een levend wezen. 
8De HEER God legde in het oosten, in Eden, een tuin 

aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had 

gemaakt. 9Hij liet uit de aarde allerlei bomen 

opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke 

vruchten. In het midden van de tuin stonden de 

levensboom en de boom van de kennis van goed en 

kwaad. 
10Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. 

Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11Een 

daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila 
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heen, het land waar goud gevonden wordt. 12(Het 

goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook 

balsemhars en onyx.) 13De tweede rivier heet Gichon; 

die stroomt om heel Nubië heen. 14De derde rivier 

heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde 

ten slotte is de Eufraat. 
15De HEER God bracht de mens dus in de tuin van 

Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16Hij 

legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in 

de tuin mag je eten, 17maar niet van de boom van de 

kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, 

zul je onherroepelijk sterven.’ 
18De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens 

alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij 

hem past.’ 19Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild 

levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de 

mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: 

zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het 

heten. 20De mens gaf namen aan al het vee, aan alle 

vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper 

die bij hem paste. 21Toen liet de HEER God de mens in 

een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam 

Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam 

weer op die plaats. 22Uit de rib die Hij bij de mens had 

weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw en Hij 

bracht haar bij de mens. 23Toen riep de mens uit: 

‘Dit is ze! 

Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. 

Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man.’ 
24Daarom maakt een man zich los van zijn vader en 

moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen 

één lichaam zijn. 
25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, 

maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 

Indescribable (Luisterlied: van Chris Tomlin) 

From the highest of heights to the depths of the sea 

creations revealing Your majesty. 

From the colors of fall to the fragrance of spring 

every creature unique in the song that it sings. 

All exclaiming: Indescribable, uncontainable. 

Refrein: You placed the stars in the sky and You 

know them by name. 

You are amazing, God, all powerful, untameable. 

Awestruck, we fall to our knees as we humbly 

proclaim: 

You are amazing, God. 

Who has told every lightning bolt where it should go? 

Or seen heavenly storehouses laden with snow. 

Who imagined the sun and gives source to its light, 

yet, conceals it to bring us the coolness of night, 

none can fathom: indescribable, uncontainable. 

Refrein 

You are amazing, God, Indescribable, uncontainable. 

Refrein 

Indescribable, uncontainable.

You placed the stars in the sky and You know them by 

name. 

You are amazing, God, incomparable, unchangeable. 

You see the depths of my heart and You love me the 

same. 

You are amazing, God. 

You are amazing, God. 

Preek 

Op Toonhoogte 292 

1 U die mij geschapen hebt, 

U wil ik aanbidden als mijn God, 

in voor- en tegenspoed; 

uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, 

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 

En U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

2 U bent mijn bestemming. 

U hebt mij gemaakt om als uw kind 

in voor- en tegenspoed 

uw liefde uit te stralen. 

Dit is mijn bestemming: 

dienen met verstand en met gevoel 

vanuit gehoorzaamheid. 

Heer, U bent mijn doel. 

Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging 

1. El Roi 

2. Kerkjeugd en onderwijs 

De kinderen komen terug. 

Toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

Zegen 


