
Naar psalm 8 

God van alle leven, hoe schitterend 

is uw kracht, overal op aarde. 

De hemel en de sterren 

zetten ons in uw licht. 

In de ogen van kinderen, 

juist van de allerkleinsten, 

zien wij uw levenslicht 

dat aan alle haat een einde maakt. 

Als ik naar de hemel kijk, 

het werk van uw handen, 

naar de maan en de sterren, 

die U daar hebt aangeplakt, 

dan vraag ik me af: 

de mens is zo klein 

en U geeft om hem. 

Wat betekent die mens 

dat U voor hem zorgt? 

Bijna is hij een god, 

stralend hebt U hem gemaakt. 

Alles hebt U hem geschonken: 

het groen van het struikgewas, 

de tinten van de herfst, 

alle kleuren van de bloemen, 

en de dieren, de vogels en de vissen, 

alles wat op aarde zijn weg zoekt. 

God van alle leven, hoe schitterend 

is uw kracht, overal op aarde. 

Adrie Lint 

(Uit: Ga met God – gebeden, 

parochie Heilige Geest, Rijen 2005, blz. 3) 

  

Naar Psalm 8 

Heer, onze God, hoe prachtig is uw naam over heel de aarde. 

De hemel en de sterren laten zien hoe groot u bent. 

Voor U is de stem van kinderen, zelfs van de allerkleinsten, 

het wapen waarmee U aan alle haat een einde maakt. 

Als ik naar de hemel kijk, het werk van uw handen, 

naar de maan en de sterren, die u daar hebt vastgezet. 

Dan denk ik: wat is toch de mens dat U om hem geeft? 

Wat betekent hij dat U voor hem zorgt? 

Hij is bijna een god, zoveel eer en macht hebt u hem gegeven. 

U hebt hem aangesteld over alles wat u gemaakt hebt. 

Alles hebt u aan zijn voeten gelegd: 

de schapen en de koeien, de wilde dieren op het land, 

de vogels in de lucht en de vissen in de zee, 



alles wat in het water zijn weg zoekt. 

Heer, onze God, hoe prachtig is uw naam over heel de aarde. 

Bron onbekend, 

bewerking Adrie Lint. 

  

Naar Psalm 8 

God allemachtig 

Hoe kom ik daar in Gods naam toch bij? 

Zoveel om me heen is zoveel en zo prachtig 

God zal mij bewaren, maar waarom uitgerekend mij? 

Miljoenen sterren zwerven en zweven 

Ik weet in de verste verte niet waar. 

Wat zou je om één klein rotsterretje geven 

Dat is de zon alleen nog maar. 

En om onze zon tuimelen planeten 

Zo’n Mars of Venus, die draaien maar door. 

Onze aarde kan je dan wel vergeten 

De kleine aarde stelt niet veel voor. 

Op aarde zijn bossen, zeeën en rivieren 

Er is zoveel dat groeit en leeft. 

Hoe komt het dan dat God bij al die dieren 

Iets bijzonders met mensen heeft? 

Ik ben maar een kind, dat woont in de straten 

Van zomaar een stad, ik speel hier vaak. 

Wie is God, die het niet kan laten 

Te glimlachen als ik een goaltje maak? 

God allemachtig 

Hoe kom ik daar in Gods naam toch bij? 

Zoveel om me heen is zoveel en zo prachtig 

God zal mij bewaren, maar waarom uitgerekend mij? 

Karel Eijkman 

 


