
‘DE SCHEPPING IS GODS TUIN’ 

Bidden om eerbied voor de schepping  

 

Enkele suggesties voor de visualisering: 

Vooraan in de kerk kan men één van volgende versieringen aanbrengen:  

- Een icoon, een mozaïek, een kruis, met rondom naar keuze: 

brandende kaarsjes ,  
wat groen,  
een handvol bloemen,  
vruchten,  
graanaren.  

- Een kruis te midden van : 

een bundel dode takken, waarin een paar groene loten verwerkt worden,  
een enkele bos groen loof. 

- een afbeelding van Michelangelo’s schepping van Adam, een uitvergroot detail 
ervan; 
 

- een gebarsten aarden kruik:  
 
op wat zand, waaruit hier en daar een bloem bloeit; 
op steengruis, met groen loof dat uit de barsten in de kruik groeit; 

 

Begroeting en kruisteken 

 

V. God, kom mij te hulp. 

A. Heer, haast U mij te helpen. 

V.  Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen.  Amen. 

V.  Wanneer wij naar een bekend klassiek concert luisteren,  
kunnen wij misschien zeggen:  
‘dit is Mozart’, of ‘dit is Bach’.  
Noch Mozart, noch Bach hebben wij persoonlijk gekend.  
Maar doorheen hun werk, hun creatie, hun compositie 
komen zij tot ons. 



 
Zo is het ook met onze wereld. De schepping is  Gods tuin, 
waarin wij Hem ontmoeten, 
waarin Hij tot ons zijn scheppend Woord spreekt, 
waarin wij  met Hem kunnen spreken.  
Doorheen zijn werk, zijn creatie, zijn compositie 
komt Hij tot ons. 

 
 Deze tuin is niet onze eigendom. 

Het is de plek die God ons geschonken heeft  
om er in zijn Naam zorg voor te dragen, 
en mee te werken aan zijn rijk van vrede en gerechtigheid. 
 

  

Samenzang: The kingdom of God  
Dit lied kan één keer gezongen worden, of enkele malen herhaald worden.  
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L. 1 Vandaag willen we U loven en danken, God,   

voor de schepping die Gij ons uit liefde hebt gegeven; 
voor de unieke waarde van wat Gij ons hebt toevertrouwd. 



The kingdom of God is justice and peace … 
 

 
L. 2 Vandaag willen we U loven en danken, God, 

voor de schoonheid van de mens, 
voor de vruchten van de aarde, 
voor het werk van zovele mensenhanden. 

 
The kingdom of God is justice and peace … 
 
L. 1 Vandaag willen wij U loven en danken, God,   

voor de rijkdom die uw schepping openbaart; 
voor uw Woord dat alles nieuw maakt. 
 

The kingdom of God is justice and peace … 
 

 
L. 2 Vandaag willen wij U loven en danken, God, 

voor uw rijk van vrede en gerechtigheid, 
voor uw koningschap over alle volkeren. 

 

The kingdom of God is justice and peace … 
 

V. Goede Vader,  
wij willen meebouwen  
aan uw rijk van vrede en gerechtigheid, 
aan de voltooiing van uw schepping. 
 
Kom in ons midden 
en maak ons nederig en zuiver van hart, 
zoals Jezus dat was, uw Zoon en onze Heer. 

 
A.          Amen. 
 

Psalm 95 

Deze psalm, de hierop volgende lofzang en psalm 117 (zie verder)  kan men alternerend met groepjes  
bidden of zingen.   
 
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, 
juichen wij toe de Rots van ons heil. 

Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, 
Hem met liederen eren.  

Een machtige God immers is de Heer, 
Koning is Hij over alle goden. 

De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, 
aan Hem behoren de toppen der bergen. 

De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, 
zo goed als het land, door zijn handen gevormd. 



Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, 
knielen wij neer voor Hem die ons schiep. 

Hij is onze God en wij zijn volk, 
Hij is de herder en wij zijn kudde. 

Eer aan de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen.  Amen. 
 
Lofzang : Js 40, 10-15b 

Zie, God de Heer verschijnt met grote macht, 
 zijn sterke arm zal alle weerstand breken; 
Al wat Hij buitgemaakt heeft, voert Hij mede, 
 zijn zegetekens vergezellen Hem. 
Hij weidt zijn kudde als een herder, 
 de lammeren vergaart Hij in zijn arm; 
Hij laat ze rusten in zijn schoot 
 en leidt met zorg de ooien. 
Wie heeft het water in zijn vuist gemeten, 
 de hemel met zijn handen afgepast? 
Wie deed het stof der aarde in een maat, 
 woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal? 
Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen, 
 wie heeft Hem als een raadsman bijgestaan? 
Aan wie heeft Hij gevraagd wat Hij moest doen 
 en wie heeft Hem de juiste weg gewezen? 
Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, 
als stofjes op de weegschaal hun gewicht. 
 Eer aan de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Psalm 117 

Looft nu de Heer, alle naties der aarde, 
huldigt de Heer, alle volken rondom; 

omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft; 
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. 

Eer aan de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Stilte 

 

Samenzang: ZJ 540 (strofe 1) 



Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij; 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 

Schriftlezing: Job 38, 1-11. 24-27.36;  42, 1-2 

Uit het boek Job 

Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken: 
waar was u toen Ik de aarde begon te bouwen? 
Wie stelde de afmeting vast, wie bepaalde de maten? 
Waarop werden haar zuilen neergelaten? 
Wie plaatste de sokkels onder het eenstemmig gejuich van de ochtendsterren 
en het gejubel van alle zonen van God? 
Waar was u toen de zee haar poorten beukte, 
onstuimig los wilde breken uit de moederschoot, 
toen ik haar kleedde in wolken 
en hulde in windsels van ochtendslierten, 
toen ik haar paal en perk stelde, 
de poort vergrendelde en zei: ‘Tot hier en niet verder, 
hier breken uw trotse golven?’ 
Waar is de weg naar de tweesprong van het licht, 
waar waaiert in het oosten de dageraad uit? 
Wie groef een bedding voor de stromende regens, 
wie effende een pad voor de rollende donder, 
om regen neer te gieten, zelfs op een land zonder mensen, 
op de woestijn waar niemand woont, 
om wildernis en woestijn te drenken, 
en zelfs daar fris groen te laten ontkiemen? 
Wie legde wijsheid in het innerlijk, 
of wie gaf kennis een hemels inzicht? 
 
Nu sprak Job tot de Heer: 
Inderdaad, U kunt alles, 
voor U is niets onuitvoerbaar. 
 
 
 
Samenzang: ZJ 540 (strofe 3) 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien, 
maar wij vermoeden en geloven 
dat gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

Stilte  

Men kan ook  onmiddellijk na de samenzang een overweging uitspreken. Dan bouwt men niet 
voordien, maar nadien een moment van stilte in. 



 

Aanzetten tot  de overweging 

Wanneer je de Bijbelse traditie bekijkt en de manier waarop gesproken wordt over de schepping en 
over de materiële wereld, heeft dat wel gevolgen voor de gelovige: voor zijn manier van omgaan met 
zichzelf, de anderen, de dingen, de materie en de wereld om hem heen. De wereld is namelijk een 
geschapen werkelijkheid waarin de mens de opdracht krijgt om te heersen, zo staat het in het 
scheppingsverhaal. Het gaat hier echter niet om heersen in de zin van: ik doe wat ik wil, maar wel ‘ik 
ben verantwoordelijk’. De mens krijgt hier een opdracht van God. Hij is werknemer, plaatsvervanger, 
rentmeester. Hij krijgt een mandaat en moet verantwoording afleggen. 
(Mgr. J. De Kesel, Forum, februari 2013) 

‘Begin bij jezelf, luister naar je lichaam en naar dat van anderen, bekijk de schepping met mededogen. 
Laat het verlangen naar harmonie en schoonheid je gids zijn, en blijf geloven dat een andere wereld 
mogelijk is’. (I. Gebara, in Zorg voor de schepping, Netwerk rechtvaardigheid en vrede) 

De wereld om ons heen werd ons geschonken door de Schepper als een oord van sociale activiteit, 
maar ook van heiliging, om de schepping te erven die zal vernieuwd worden in de komende tijd. De 
biodiversiteit, waar God in zijn wijsheid voor zorgde, werd zeker niet aan de vernietigende macht van 
de mens geschonken. De aarde en alles wat er zich bevindt onderwerpen betekent dat de mens op een 
verstandige wijze gebruik maakt en geniet van de aangeboden gaven. (Oecumenische Patriarch 
Bartholomeos, Toespraak bij de opening van het nieuwe kerkelijk jaar, 2012) 
 
 

Voorbede 

V.  Gods schepping is geen kant en klaar geheel, 
iets dat helemaal af is. 
Het is een werkveld, door God aan de mens toevertrouwd.  
Bidden we daarom:  

 
L.  Voor Gods volk, onderweg van woestijn naar oase; 

voor de christenen die niet plooien onder oorlog en verdrukking; 
voor alle mensen die de vijandsbeelden neerhalen  
die de vrede in de weg staan.  

 
Voor de mensen over heel de wereld die het land bewerken; 
voor hen die zaaien en oogsten in eenheid met de natuur; 
voor hen die nooit de vruchten van hun werk zien. 

 
Voor alle kinderen op zoveel plaatsen  
waar uitbuiting, kinderarbeid en mensenhandel 
hun jonge levens van meet af aan bedreigen. 

 
Voor de kinderen van de toekomst; 
voor hen die straks zullen zoeken naar wegen 
om eensgezind te werken aan een gezonde, leefbare wereld. 

 

 



V. Almachtige God, 
hemel en aarde houdt Gij in stand. 
Wakker in ons uw vreugde aan. 
Maak van ons stichters van de vrede 
waaraan onze wereld zo behoefte heeft, 
door Christus, onze Heer. 

 

Samenzang: ZJ 235 

Heeft Hij ons bidden opgevangen, 
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd. 
Meer dan en mens ooit kan verlangen: 
Ik ben met u, heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkinderen 
die bang en ontoegankelijk zijt, 
geen macht ter wereld kan verhinderen 
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.  
 
Onze Vader 

 

Afsluitend gebed en zegen: 

 

V.  Goede God, 
Gij hebt als allereerste gezegd: 
‘leven moet er zijn’. 
Wij danken U 
omdat Gij de aarde hebt gebouwd met het oog op de mens. 
Wil ons behoeden om onszelf uit te roepen 
tot heer en meester van uw schepping. 
Schenk ons uw Woord, 
elke dag opnieuw,  
zodat wij van uw blijvende zorg kunnen getuigen. 
 
Zegene u (ons) de goede God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 
A. Amen. 
 
 


