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Zondag 5 september 10:00 uur  

Openlucht kerkdienst Bieslanddagen  

 
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 

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

 Kinderen: De kerkdienst is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Zijn de kinderen toch toe aan iets anders? Bij de peuterkerk ligt 
materiaal over Noach om mee aan de slag te gaan. 

 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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Welkom 

 

Lied:   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. 
 
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:   Hemelhoog 254,  U zag dat het goed was 

 

Het eerste woord was licht.  

U sprak en het bestond.  

Het werd avond, het werd ochtend,  

de eerste dag was om.  

 

De hemel was uw werk,  

het water vond een plek.  

Het werd avond, het werd ochtend,  

de tweede dag was om.  
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U zag dat het goed was. 2x 

 

De aarde was uw werk 

met bomen vol met fruit. 

Het werd avond, het werd ochtend, 

de derde dag was om. 

 

U gaf de dag de zon, 

U gaf de nacht de maan. 

Het werd avond, het werd ochtend, 

de vierde dag was om. 

 

U zag dat het goed was. 2x 

 

De vissen in de zee, de vogels in de lucht, 

de vijfde dag is voorbij. 

En als U Adam, krijgt ieder dier een naam. 

De zesde dag is voorbij. 

 

U zag dat het goed was. 2x 

 

Toen hebt U uw werk, 

uw prachtige werk, 

In mensenhanden gelegd.  

 

U houdt ons in uw hand 

En zo houden wij vol. 

Het wordt avond, het wordt ochtend, 

U heeft het laatste woord. 
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Lezing Genesis 6: 5 - 13 
 

Lied: Tranen voor de schepping (Reisgenoten)  

 

U bent schepper van de aarde,  

Het water en de lucht.  

Maar ze raken in verval;  

Ja, de mens maakt zoveel stuk. 

U huilt om heel Uw schepping,  

en wij huilen met U mee; 

Heer, ontferm U over ons. 

 

De bergen en rivieren,  

De zeeën en ons land: 

Verbonden met elkaar 

en gedragen door Uw hand. 

U roept ons om te zorgen 

voor Uw schepping en elkaar; 

Heer, ontferm U over ons. 

 

De toekomst is verzekerd:  

U maakt alles nieuw!  

De hemel en de aarde; 

Zoals U dat heeft gewild. 

U werkt door onze handen; 

Wij bouwen met U mee. 

Eens wordt alles weer als nieuw…  

Ja, U maakt alle dingen nieuw … 

 

 

Lezing Genesis 6: 14 - 22 
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Lied:  We doen het samen  

 

Toen God zei: Noach bouw een ark 
dacht Noach al meteen 
dat is een hele klus voor mij 
dat kan ik niet alleen 
zijn zonen riepen: vader wacht 
wij komen razendsnel 
want wat je niet alleen kunt 
kun je samen wel 
 
We doen het samen - we gaan samen aan het werk 
we doen het samen - want samen zijn we sterk 
we doen het samen - dan gaat het lekker snel 
want wat je niet alleen kunt - kun je samen wel 
 
Dus help wanneer je helpen kan 
maak kleine dromen waar 
wat iemand soms alleen niet lukt 
lukt prima met elkaar 
en als je iemand tegenkomt 
die ’t even niet meer ziet 
ga dan snel naar diegene toe 
en zing voor hem dit lied 
 
We doen het samen…. (2x) 
 

 

Lezing Genesis 7: 6 -24 
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Lied   Liedboek 350:1,3,5,7,  Het water van de grote vloed 

 

 
 

Tot ondergang zijn wij gedoemd, 

als God ons niet bij name noemt, 

maar God zij dank, Hij doet ons gaan 

door 't water van de doodsjordaan. 

 

Met Noach en zijn regenboog, 

Mozes die uit Egypte toog 

en Jona uit het hart der zee, 

bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

 

Gij heft de aarde aan het licht 

door diepte heen en door gericht, 

eens zal zij bloeien als een roos, 

een dal van rozen, zondeloos! 

 

 

Lezing Genesis 8: 1 - 19 
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Lied:   No No Noach 

 

No-no-no-no-no-no-no-Noach 

luistert naar de Here God. 

Hij moet zelf een ark gaan bouwen, 

al wordt hij daarvoor bespot. 

Heel de wereld valt in 't water, 

en belandt zo in de goot. 

Als je niet meer naar God luistert, 

mis je God en ook de boot! 

 

No-no-no-no-no-no-no-Noach 

werkt hard door, het is al laat. 

Want hij ziet de bui al hangen; 

ja, dit houdt hem van de straat. 

Hij werkt niet op eigen houtje, 

vaak zoekt hij het hogerop. 

Alles aan God toevertrouwen, 

is de spijker op de kop. 

 

Refrein: 

Want na regen komt er zonneschijn. 

Er komt zegen met gehoorzaam zijn. 

Want na regen komt er zonneschijn. 

Er komt zegen met gehoorzaam zijn. 

 

No-no-no-no-no-no-no-Noach, 

brengt de dieren in de ark. 

Samen met familie start hij 

een welvarend dierenpark. 

Na een lange tijd van bouwen, 

lijkt het dan de hoogste tijd. 
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Als de Here God de ark sluit 

voelen mensen nattigheid. 

 

No-no-no-no-no-no-no-Noach, 

dobbert maandenlang maar rond. 

Na een jaar is alles droog en 

stapt hij weer op vaste grond. 

Alle dieren gaan vertrekken, 

nieuwe tijden breken aan. 

God staat echt voor zijn beloften, 

zie de regenboog eens staan. 

 

(Refrein 2x) 

 

 

Lezing Genesis 8: 20 – 9: 17 
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Lied:   Vernieuw ons huis (Reisgenoten) 

Oeroude wouden branden van verlangen 

Het stijgende water snakt naar Uw verlossing  

Seizoenen, getijden zoeken naar hun grenzen.  

De schepping roept….. Hoor ons gebed.  

 

Refrein: 

Geef ons Uw hart  

Geef ons Uw hoop 

Herstel Heer in dit uur  

Mens, dier en natuur 

Geef ons Uw kracht 

Heer, maak ons sterk 

Maak onze wereld nieuw  

En zet ons aan het werk 

Vernieuw ons huis 

 

U hoort de gebeden van wie honger en wie dorst heeft 

Uw zonen en dochters zoeken naar een schuilplaats 

Verdrukten en heersers zoeken naar uw redding 

De schepping roept.... Hoor ons gebed 

Refrein 

 

De aarde herstelt waar uw stem wordt gehoord.  

De schepping wordt nieuw door de kracht van Uw woord. 

Uw koninkrijk wordt in uw kerk openbaar. 

U werkt door ons heen aan Uw hemel op aard. 

Refrein 

 

Bergen en heuvels gaan op in gejuich. 

Bomen aanbidden U en zingen luid. 

Uw koninkrijk wordt in uw kerk openbaar. 

U werkt door ons heen aan Uw hemel op aard.    

Refrein 
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Gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

 

 

Collecte 

 

 
 

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Epafras. 

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse 

gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, 

laten de mensen van Epafras niemand zitten.  

Het leven in een gevangenis is zwaar. De geestelijke verzorgers van 

Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. 

Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen de gedetineerden als 

die daar voor openstaan. Soms is de hulp praktisch. Verder wordt er 

natuurlijk ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stilgestaan bij 

belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. 

Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.  

 

De tweede collecte is voor de onkosten van de kerk, onder andere 

voor het organiseren van deze openluchtkerkdienst. 
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Lied:   PS67 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1. God, geef genade, geef uw zegen; 
toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingenvan de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
2. Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
Refrein 
 
3. De aarde heeft haar oogst gegeven; 
God geeft ons zegen, dag na dag. 
Ook wie in verre landen leven 
vereren Hem met diep ontzag. 
Refrein 
 

 

Zegen 
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De volgende kerkdienst is zondag 12 september om 10:00 uur in Kerk 
Delfgauw (Zuideindseweg 7 Delfgauw). In deze kerkdiensten starten 
we met het nieuwe kerkseizoen met een interactieve viering. 
 
Binnenkort start ook de verdiepingscursus, voor iedereen die zich in 
het christelijk geloof wil verdiepen. 
Voor meer informatie over deze en andere activiteiten zie 
www.kerkdelfgauw.nl 
 
Volg ons via Twitter, Facebook, Instagram of download de Kerk 
Delfgauw app (alleen voor leden). 
  
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. 


