
   

 
 
Informatie 
Het is geen wonder dat veel mensen in de schepping iets 
van God ervaren. Gods grootheid en heerlijkheid wordt 
door de schepping weerspiegeld. Door de zondeval leidde 
dit vaak tot afgoderij. Zo aanbaden veel volken de zon als 
god en geloofden zij dat de zon verantwoordelijk is voor 
licht en leven. 
Psalm 19 wijst aan de zon haar juiste plaats. De zon 
weerspiegelt de grootheid en heerlijkheid van God, maar 
ze is geen god. Ze is door God gemaakt en door God haar 
plaats gewezen. God is de oorsprong en de bron van het 
licht en van het leven. 
In de schepping heeft God iets van Zichzelf gelegd, 
waardoor niemand kan zeggen: ik geloof dat alles puur 
toevallig is ontstaan. Dat kan haast niet, want de 
schepping vertelt een heel ander verhaal. Maar tegelijk 
blijft waar: via de schepping kom je God zelf nooit echt op 
het spoor. Daarvoor heb je, zegt Psalm 19, de Wet van 
God nodig. Alleen door de Bijbel, Gods eigen woord, leer 
je God kennen zoals Hij echt is. 
Dat maakt de schepping niet onbelangrijk. Zeker niet. 
Want als je God kent door Zijn woord, dan gaat de 
schepping spreken. Dan mag je in al Gods 
scheppingsdaden Zijn grootheid, maar ook Zijn liefdevolle 
zorg zien.  
De dagen beginnen weer langer te worden, we zullen 
weer steeds meer van de zon gaan zien. En dat is heerlijk, 
maar laat die geweldige zon ons ook telkens herinneren 
aan Gods grootheid. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tips 

- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder gaan met 

het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar te 

zingen. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar dan een 

muziekinstrumentje om op die manier mee te doen.  
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Psalm 19:2 – Weerklank 


