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Van harte welkom bij deze openlucht kerkdienst! Deze viering is een 
samenwerking van de Bieslandse Dagen en Kerk Delfgauw. 
 
Voorganger: dominee Robert Stigter 
Muziek: de Delfg’houseband van Kerk Delfgauw 
 
Praktische aanwijzingen 

 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot 
personen van 18 jaar en ouder. Bezoekers uit één huishouden 
kunnen wel direct naast elkaar zitten.  

 Zingen in de buitenlucht is helemaal coronaproof, dus zing vooral 
mee! 

 Wc: In de schaapskooi is een toilet, voor hoge nood. 

 Kinderkerk: Kinderen die naar de basisschool gaan kunnen na het 
kindermoment mee naar de kinderkerk. Aan het eind van de dienst 
komen ze weer terug.  

 Peuterkerk/creche: in de peuter/babyhoek worden de kinderen 
onder de 4 jaar opgevangen. 

 Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, 
limonade en wat lekkers met elkaar in gesprek te gaan. Heb je 
vragen of opmerkingen over de dienst of over Kerk Delfgauw, 
spreek gerust één van onze gastvrouwen en –heren of aan. Zij zijn te 
herkennen aan de rode keycords. En schroom ook niet dominee 
Robert aan te spreken.  
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Lied Hemelhoog 567 Adembenemend 

Uw majesteit is onaantastbaar 
niemand is aan U gelijk 
Onvolprezen, zonder weerga 
koning van het hemelrijk 
Oorverdovend als de donder 
helder als een bliksemschicht 
Oogverblindend is de luister 
van Uw heilig aangezicht 
 
Toch bent U niet onbereikbaar 
door Uw Geest woont U in mij 
U bent alomtegenwoordig 
overal altijd nabij! 
 
Refrein: 
U bent adembenemend, eindeloos mooi 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon 
Niets is vergelijkbaar 
met Uw majesteit en pracht 
 
Uw werken zijn verbazingwekkend, 
schoonheid die de schepping vult. 
onuitsprekelijk is de grootsheid 
waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond'lijk zijn uw wegen, 
onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
ontzagwekkend is Uw kracht. 
 
Toch bent U niet onbereikbaar 
door Uw Geest woont U in mij 
U bent alomtegenwoordig 
overal altijd nabij! 
 
Refrein 
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Uw wijsheid is onovertroffen 
en Uw woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde 
uw genade ongekend. 
Here U bent onbeschrijflijk, 
want U bent wie U bent. 
 
Refrein 
 
 

Welkom 
 

Liedboek 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
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Dauw op de aarde zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
 
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Bemoediging en groet  

 

Lied Psalm 23 medley  

De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. 

 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 
Hij gaat mij voor;  
ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht  
om weer op te staan. 
 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven  
door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
Uw goedheid en Uw liefde Heer, volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn, tot in eeuwigheid 
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De Heer is mijn herder, Hij is alles wat ik nodig heb, Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan, de Heer is 
mijn herder 
de Heer is mijn herder. 
 

Gebed   
 

Bijbelwoorden Kolossenzen 1 (Bijbel in Gewone Taal) 
15Christus heeft ons laten zien wie God is, door hem werd God zichtbaar. 
Met Christus is de schepping begonnen. 16God heeft Christus alles laten 
maken: alles in de hemel en alles op aarde, de zichtbare en de onzichtbare 
dingen. Ja, zelfs alle hemelse machten en krachten. Alles is door Christus 
gemaakt, en alles bestaat om hem te dienen. 17Hij is belangrijker dan alles 
en iedereen. Alles is op hem gericht. 
18Christus is het hoofd van de kerk. Met hem is de kerk begonnen, toen hij 
als eerste opstond uit de dood. Alles is met hem begonnen! 
19God zelf wilde aanwezig zijn in Christus. 20Want hij wilde via zijn Zoon 
vrede brengen tussen de schepping en zichzelf. Hij liet hem voor ons 
sterven aan het kruis. Daardoor is het nu weer goed tussen God en 
iedereen op aarde en in de hemel. 
 

Loflied Onbeschrijfelijk Opwekking 719 

Van de machtigste berg tot het diepst van de zee; 
heel de schepping weerspiegelt uw majesteit. 
Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt; 
al wat adem heeft zingt, toch blijft U voor altijd 
onvolprezen. 
 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 
Wie bestuurt zelfs de bliksem en wijst hem zijn weg? 
Wie zag hemelse schatkamers boordevol sneeuw? 
Wie bedacht ooit de zon, is de bron van haar licht? 
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Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij nacht? 
Onvoorstelbaar. 
 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 
U bent geweldig, God. 
 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk! 
U ziet het diepst van mijn hart en toch houdt U van mij! 
U bent geweldig, God. 
U bent geweldig, God. 
 

Loflied Hemelhoog 4 Psalm 8 
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Refrein 
 
2. Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 

Refrein 
 

Kindermoment 
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Kinderlied Hemelhoog 257 Zie de zon zie de maan  

 

 
2. Hoor de zee 
Hoor de wind 
Hoor de regen als hij zingt 
Druppels ontelbaar in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
3. Ruik een bloem 
Ruik een vrucht 
Ruik de geuren in de lucht 
Geuren ontelbaar zweven af en aan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
4. Voel je hart  
Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 



10 
 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
 

Gebed 
 

Lezing Psalm 104 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
1Prijs de HEER, mijn ziel. 
HEER, mijn God, hoe groot bent u. 
Met glans en glorie bent u bekleed, 
2in een mantel van licht gehuld. 
U spant de hemel uit als een tentdoek 
3en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 
u maakt van de wolken uw wagen 
en beweegt u op de vleugels van de wind, 
4u maakt van de winden uw boden, 
van vlammend vuur uw dienaren. 
5U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 
tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
6De oerzee bedekte haar als een kleed, 
tot boven de bergen stonden de wateren. 
7Toen u dreigde, vluchtten zij weg, 
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 
8naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, 
naar de plaatsen die u had bepaald. 
9U stelde een grens die zij niet overschrijden, 
nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 
10U leidt het water van de bronnen door beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 
11Het drenkt alles wat leeft in het veld, 
de wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarboven wonen de vogels van de hemel, 
uit het dichte groen klinkt hun gezang. 
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13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, 
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: 
14gras laat u groeien voor het vee 
en gewassen die de mens moet verbouwen. 
Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
15en wijn die het mensenhart verheugt, 
geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja, brood dat het mensenhart versterkt. 
16De bomen van de HEER zuigen zich vol, 
de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. 
17De vogels bouwen daar hun nesten, 
in hun kronen huizen de ooievaars. 
18De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 
in de kloven schuilen de klipdassen. 
19U hebt de maan gemaakt voor de tijden, 
de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 
20Als u het duister spreidt, valt de nacht, 
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. 
21De jonge leeuwen gaan uit op roof, 
brullend vragen zij God om voedsel. 
22Bij zonsopgang trekken zij zich terug 
en leggen zich neer in hun legers. 
23De mensen gaan aan het werk 
en arbeiden door tot de avond. 
24Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
25Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 
Daar wemelt het, zonder tal, 
van dieren, klein en groot. 
26Daar bewegen de schepen zich voort, 
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen. 
27En allen zien ernaar uit 
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28Geeft u het, dan doen zij zich te goed, 
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, 
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, 
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dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 
30Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 
31De luister van de HEER moge eeuwig duren, 
laat de HEER zich verheugen in zijn werken. 
32Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, 
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit. 
33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 
34Moge mijn lofzang de HEER behagen, 
zoals ik mijn vreugde vind in hem. 
35Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, 
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. 
Prijs de HEER, mijn ziel. 
Halleluja! 
 

Lied Hemelhoog 245 De hemel vertelt 

De hemel vertelt van Gods heerlijkheid, 
Het uitspansel spreekt van Zijn macht. 
De dag zegt het voort aan de dag die komt, 
De nacht aan de volgende nacht. 
Zonder te spreken, geen enkel woord, 
Wordt hun stem over heel de wereld gehoord. 
 
Refrein: 
Halleluja, God van de hemel, God van de aarde. 
Halleluja, God van het land en de zee. 
Halleluja, God van de dieren, God van de mensen. 
Halleluja, Alles getuigt met ons mee. 
 
De schepping verkondigt Zijn majesteit, 
De zee bruist van blijdschap voor Hem. 
De regenboog spreekt van Zijn grote trouw, 
De bergen verheffen hun stem. 
Zonder te spreken, geen enkel woord. 
Wordt hun stem over heel de wereld gehoord. 
 
Refrein 
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God heeft vanaf het begin van de tijd 
Zichtbaar gemaakt dat Hij leeft. 
Hij toont Zijn kracht en Zijn Goddelijkheid 
In wat Hij geschapen heeft. 
 
Refrein  
 
Preek 
 

Meditatieve muziek 
 

Lied Hemelhoog 251 Lof aanbidding 

U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, u bent het geheim, van het leven 
Alles toont uw macht. 
U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer u houdt, heel mijn leven veilig 
In uw sterke hand. 
 
Refrein: 
Lof, aanbidding, alle dank in mij, 
Stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs uw naam! 
 
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader u bent het geheim, 
Van het leven dat U bloeien doet. 
U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
Wat een wonder Heer, U bent: heilig, hoogverheven maar ook heel 
dichtbij. 
 
Refrein 
 
Bridge: 
Heilig, is de Heer almachtig, 
Waardig, waardig is zijn naam. 
Heilig, is de Heer almachtig, 
Waardig, waardig is zijn naam. 
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Refrein 
 

Gebed 

Afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader: 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Collecte  

 
Er zijn twee collectedoelen. De eerste is Stichting Epafras. Zij steunt 
Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de 
overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. 
Gedetineerden in het buitenland kunnen vaak maar een enkel uurtje per 
dag of per week luchten en kunnen zeker niet zoals wij genieten van de 
natuur. Ondersteun het werk van vrijwilligers die gesprekken en 
geestelijke zorg bieden zodat deze mensen blijven hopen en vertrouwen 
op Gods goede zorg voor iedereen. 
De tweede collecte is voor de onkosten van de kerk, onder andere voor 
het organiseren van deze openluchtkerkdienst. 
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Liedboek 981 Zolang er mensen zijn op aarde  

 

 
2. Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.  
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.  
 
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.  
 
5. Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

Zegen 



16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten over het onderwerp van deze kerkdienst? Kijk eens op 
www.hetgroenenormaal.nl. 
 
De volgende kerkdienst is zondag 13 september om 10:00 uur in Kerk 
Delfgauw (Zuideindseweg 7 Delfgauw). In deze kerkdiensten starten we 
met het nieuwe kerkseizoen dat in het teken staat van het 
gemeenteproject ‘Feest van het Koninkrijk. Je bent van harte uitgenodigd 
voor dit feestje! Meer informatie via www.kerkdelfgauw.nl. 
 
Kerk Delfgauw, een plek waar je rust, kracht en vertrouwen mag ervaren, 
vanuit de liefde die God ons geeft en ons vraagt door te geven. Voor jong 
en oud, voor dorp en Vinex, voor gelovigen en zoekers. Een plek om thuis 
te komen. 
 
 


