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Welkom 

 

Hallo allemaal (melodie: hallo allemaal) 

Hallo allemaal,  Samen in de kerk 

wat fijn dat je er bent  bij God hoor je erbij. 

Ben je voor het eerst hier, Ik ben Dominee Beer 

of ben je al bekend?  en wie ben jij? 

 

Verhaal - De schepping 
 

In het begin was er niks, de aarde was donker, de nacht 

 

God maakte licht, de dag 
Oh wat een pech! (melodie: alles in de wind) 
Oh wat een pech oh wat een pech 

Wat is het donker zeg 

Oh wat een pech oh wat een pech 

Wat is het donker zeg 

 

Alleen maar nacht 

God maakt een lichtje, God maak een lichtje 

Alleen maar nacht 

God maakt een lichtje, bedankt! 

 

God maakte de lucht en de hemel met wolkjes 
Maak de lucht en maak de hemel (melodie: helikopter, helikopter) 
Maak de lucht en maak de hemel 

Hang de wolkjes in de lucht 

Hoog in de wolken is de hemel  

Hoog in de wolken daar is God  

Maak de lucht en maak de hemel  

Oh wat mooi gemaakt 
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God maakt het land… 

… met planten en bloemen  
Kijk daar groeit een bloempje (melodie: klap eens in je handjes) 

Kijk daar groeit een bloempje, 

Mooi van kleur 

Op een heel dun steeltje 

Met een frisse geur! 

Kijk het bloempje groeien, 

Hoog in de lucht! 

Zo bloeit hij heel hoog in de lucht! 

 

God maakte naast de zon ook de maan en de sterren! 
Zie de maneschijn (melodie: In de maneschijn) 

Zie de maneschijn, zie de maneschijn 

en wel honderd sterren, ‘k zie ze groot en klein 

en je raadt het niet en je raadt het niet 

God maakte de sterren, 

hij maakte ook de maan 

zodat we als het avond is 

niet in het donker staan 

en dat is één en dat is twee 

en ik zie er nog veel meer, tel je nu mee 

en dat is drie en dat is vier 

zoveel sterren zie je ‘s nachts en nu ook hier! 

  

God maakte de vissen en de vogels 
Visje vogel! (melodie: Visje visje in het water) 

Visje visje in het water, visje visje in de zee 

Oh wat kun je lekker zwemmen,visje visje zwem 

maar mee 
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Vogel vogel die kan vliegen, vogel vogel in de lucht 

Fladder lekker met je vleugels, vogel 

vogel in de lucht 

 

God maakte alle andere dieren 
God die maakte alle and’re dieren (melodie: alle eendjes 

zwemmen in het water)  

God die maakte alle and’re dieren 

De poezen en de schapen 

de leeuwen en de apen, 

God die maakte mooie, gekke dieren 

Brul en spring en spring-en-spring-spring-en-spring en ren-ren-ren.  

 

God maakte de mens 
Hoofd schouders, knie en teen 

Hoofd schouders knie en teen, knie en teen (2x) 

oren, ogen, puntje van je neus! 

Hoofd, schouders knie en teen, knie en teen! 

 

God rust uit, ontspant zich en viert feest! 
God maakte de aarde hoera hoera (melodie; er is er één jarig) 

God maakte de aarde, hoera hoera 

en ook nog de mens dat zijn wij! 

dat vinden wij allen zo prettig ja ja 

en daarom zingen wij blij 

en het was goed, hoera hoera  

en het was goed, hoera, hoera 

en het was goed hoera hoera! 

 

Afsluiting  
Zegen en zegenlied 
De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou 

Hij schijnt Zijn licht over jouw 

leven. 
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Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn 

Hij zal Zijn vrede aan je geven. 

  

 

 

Na afloop eten en drinken we 

wat samen.  


