
   

 
 
Informatie 
 

De tekst en muziek van ‘Zie de zon’ is van Rikkert 
Zuiderveld en gebaseerd op Psalm 8. Het lied is 
geschreven voor kinderen, zodat ook zij op een  
- voor hen begrijpelijk manier - over het wonder van 
Gods schepping kunnen zingen.  
 
Het couplet wat we deze week leren, is hier thuis 
favoriet. Vooral het zien van de maan en sterren, 
zorgt regelmatig voor een verwonderde uitroep van 
onze kinderen. Hun verwondering helpt mij om 
opnieuw stil te staan bij de grootheid van God en 
Zijn schepping. Psalm 8 vers 4 en 5 verwoorden dit 
zo: 
‘Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de 
maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, 
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?‘ 
Psalm 8 beschrijft vervolgens ook dat God ons het 
beheer heeft gegeven over die schepping, over het 
werk van Zijn handen. Goed zorgen voor die 
schepping begint dan misschien wel bij de 
verwondering.  
 
Laatst zag ik een foto van een prachtige avondlucht. 
Daaronder stond de volgende tekst, die nog 
regelmatig in mijn gedachten komt. 
‘De aarde zit boordevol hemel, de natuur staat in 
lichterlaaie, maar alleen wie het ziet trekt zijn 
schoenen uit.’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

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

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen.  

 

https://hervormdandel.nl/liedvandeweek 
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