Psalm 104 – Ere wie ere toekomt

Psalm 104
Psalm 104 bezingt de grootheid van God. In de psalm worden veel werken van God genoemd.
Belangrijk is dat in de opsomming van de dieren niet beslissend is of ze nuttig voor de mensen zijn.
De mens speelt in psalm 104 een bescheiden rol. Hij is één van de bewoners in het huis van de
schepping. De psalm geeft geen ruimte voor de gedachte die we vroeger wel leerden dat de mens
de kroon op de schepping is. De psalm roept gevoelens op van verwondering, eerbied, ontzag voor
de grootheid van God én vreugde. God heeft al zijn werken met wijsheid gemaakt. ‘Voor de Heer
wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta’.
Psalm 104 – Nieuwe Bijbelvertaling
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.104/Psalmen-104v

Opsomming van Gods werken in psalm 104
Preken en overdenkingen over psalm 104
Muziek
Dierengeluiden
Dieren, planten en paddenstoelen in Nederland
Boeken en andere literatuur, documentaires, podcasts
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De werken van God die in psalm 104 worden genoemd
De hemel

De wateren

De wolken

De aarde

De oerzee

De bergen

De dalen

De bronnen

de beken

Het veld

Ezels

Vogels

Gras

Het vee

Gewassen
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Bronnen

De leviathan

Ooievaars

Steenbokken

Klipdassen

De maan

De zon

Jonge leeuwen

De mensen

De zee

Het licht

Het duister

Preken en overdenkingen over psalm 104
1). Psalm 104 – Preek van ds. Arnout Francke in de Leeuwendaalkerk in Rijswijk over psalm 104
Aandacht voor ‘luisteren’, ‘voelen’ en ‘kijken’.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/671/events/recording/165381120000671
2). Hoe talrijk zijn uw werken, HEER – preek van ds. Jeroen Sytsma over psalm 104 (A Rocha)
https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2016/08/Psalm-104-Jeroen-Sytsma.pdf
3). Spelen met walvissen – preek van dr. Stefan Paas over psalm 104
https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2016/08/Spelen-met-walvissen-Stefan-Paasgecorrigeerde-versie.pdf
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Muziek
1). Psalm 104 – Nieuwe psalmberijming
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-104
2). Schepping, het licht – Geref. Mannenkoor Delft
https://www.youtube.com/watch?v=IJMAkdG6pf4
3). De schepping van de grote en kleine dieren – Geref. Mannenkoor Drachten
https://www.youtube.com/watch?v=7yMyiYtjGbM
4). For the beauty of the earth – John Rutter – chr. Koor Jigdaljahu
https://www.youtube.com/watch?v=qRh2ZcxddtA
5). Look at the world – John Rutter
https://www.youtube.com/watch?v=T4k8oVf9v78
6). Vivaldi’s Winter (Frozen) – The piano guys
https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
7). Beauty for brokenness – Graham Kendrick
https://www.youtube.com/watch?v=3kVHKuldZyw
8). Psalm 104 – de vogels dansen – psalmen voor nu
https://www.youtube.com/watch?v=PmRqUtqyLWM
9). Twee liederen met de zoekterm ‘Schepping’
https://www.liedboekcompendium.nl/lied
10). Liederen van schrijvers voor gerechtigheid
https://www.michanederland.nl/svg/
11). De zandtovenaar tekent de Schepping
https://www.youtube.com/watch?v=1d5r1CIsCek

Dierengeluiden
1). Hoe klinkt een walvis?
https://www.youtube.com/watch?v=ObdJilylBPw
2). Ooievaars klepperen
https://www.youtube.com/watch?v=WNDItSd-Jzc
3). Zingend roodborstje
https://www.youtube.com/watch?v=Me50NECSRZI
4). Liervogel botst kettingzaag na (uit natuurdocumentaire van David Attenborough)
https://www.youtube.com/watch?v=mSB71jNq-yQ
5). Vogelvisie.nl
De website met informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families.
Overzichtelijk weergegeven en uitgebreid besproken op een afzonderlijke pagina per vogel.
Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten, gesorteerd op:
-) Nederlandse naam
-) Wetenschappelijke naam
-) Per familie
-) De meest voorkomende soorten
-) De rode lijst van beschermde soorten
-) VogelVinder. Breng een onbekende vogel op naam
-) Zoeken. Zoek op deze site naar een vogel
-) Quiz. Test uw kennis over vogels
-) Forum. De plaats voor discussies over vogels
http://www.vogelvisie.nl/
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Dieren, planten en paddenstoelen in Nederland
1). Dieren
amfibieën, anemonen en koralen, insecten, kwallen en poliepen, mosdiertjes, reptielen, schaal- en
schelpdieren, sponzen, vissen, vogels, wormen, zakpijpen, zee-egels en zeesterren, zeedieren,
anderen dieren
2). Planten
Planten en bomen, zeewieren en zeegras
3). Paddenstoelen en korstmossen
Korstmossen, paddenstoelen en schimmels
http://www.soortenbank.nl/index.php

Boeken en andere literatuur
1). Laudate si
Auteur: Paul Fransiscus
In de encycliek Laudato Si' roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en
eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is
ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van
de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn
van de generaties die na ons komen.
U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de
encycliek.
https://laudato-si.nl/
2). De Ark van Noach of Ere wie ere toekomst
Schilder: Rien Poortvliet
“Op dit punt aangekomen kan ik twee kanten op. Ik kan verzuchten dat de boot áán is en een potje
jammeren over de gemiste kansen, ons onwijs beleid, de uitgestorven diersoorten, de ontbossing, de
gifbelten en noem maar op, maar dat was de bedoeling niet. Ik wilde van meet af aan aansturen op
een gemeend lofgezang: ERE WIE ERE TOEKOMT! En wat zal ik andere woorden dan die van psalm
104 proberen te bedenken? Zeg nou zelf”.
3). Duurzaamheid en schepping
Duurzame bucketlist:
https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/nieuw-duurzame-bucketlist/
Themapakketten schepping
https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/themapakkettenscheppingsperiode/
Lees-, kijk- en luistertips over zorgen voor de schepping
We hebben een heel aantal boeken, documentaires, video’s en podcast op een rij gezet over zorgen
voor de schepping. Zowel theologische verdieping, praktisch of een combinatie van beide.
Boeken: https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/lees-kijk-en-luistertips-overzorgen-voor-de-schepping/#boeken
Documentaires/ Video’s: https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/lees-kijk-enluistertips-over-zorgen-voor-de-schepping/#docu
Podcasts: https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/lees-kijk-en-luistertips-overzorgen-voor-de-schepping/#podcast
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