
Zondag 4 september 10:00 uur  

Openlucht Kerkdienst Bieslanddagen  

‘bewonderen, beleven, behouden’ 

Scan de QR-code om de liturgie te downloaden: 

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 
Lezing: Rob Brandenburg (penningmeester Bieslanddagen) 
 
 
Praktische aanwijzingen 

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

 Kinderen: Voor de peuters is er een aparte speelhoek. Voor 
kinderen van 4-11 jaar is er na een gezamenlijke start een eigen 
kinderkerk programma.  

 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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BEWONDEREN 
 

Welkom 

 

Lied: Dit is een morgen als ooit de eerste (Liedboek 216)   

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  

 

Gebed/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 
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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 … 
 

Bijbelwoorden  

 

Loflied: Tienduizend redenen (Hemelhoog 617) 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
Refrein 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
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Refrein 
 

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? 
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. 
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BELEVEN 
 

Kindermoment  

Kinderlied: Zie de zon zie de maan (Hemelhoog 257) 

 

 
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 
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4. Voel je hart  
Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 
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 8 (De Nieuwe Psalmberijming)  

1. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 
2. De eerste woordjes die een kind kan uiten, 
gebruikt U om uw vijanden te stuiten. 
De allerkleinste is met zijn gepraat 
een kracht waarmee U tegenstand weerstaat. 
3. Als ik de maan en sterren zie daarboven, 
kan ik het wonder bijna niet geloven 
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. 
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt? 
4. U hebt de mens haast als een god verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven. 
U legt de schepping aan zijn voeten neer. 
De hele wereld heeft hij in beheer. 
5. De mens draagt zorg voor vee en wilde dieren, 
voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren, 
voor wat er aan de hoge hemel zweeft, 
voor wat er in de diepe zeeën leeft. 
6. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De aarde laat ons weten wie U bent. 
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Lied Psalm 8 (Hemelhoog 4)

 
 

 

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

Refrein 
 
Preek 
 

Meditatieve muziek 
 

BEHOUDEN 
 

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 
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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 
 
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  
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Er zijn twee collectedoelen. Het eerste doel is A Rocha. Dat een 
wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor 
Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Veertien lokale 
groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. A 
Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame 
levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. 
Hiertoe roept zij kerken en individuele en groepen christenen op tot 
navolging en ondersteunt en inspireert hen.  Zie www.arocha.nl voor 
informatie en inspiratie. 
De tweede collecte is voor de onkosten van de kerk, onder andere voor 
het organiseren van deze openluchtkerkdienst. 
 

Lied: Aan U behoort, o Heer der heren (Liedboek 978) 

 

 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
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Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
  
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren, 
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Zegen 

 
 

 

 

Lied: Celtic Blessing (Trinity) 

May the road rise to meet you 
May the wind be always at your back 
May the sun shine warm upon your face 
the rain fall soft upon your fields 
 
And until we meet again 
may God hold you in the palm of His hand 
And until we meet again  
may God hold you in the palm of His hand 
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De volgende kerkdienst is zondag 11 september om 10:00 uur in Kerk 
Delfgauw (Zuideindseweg 7 Delfgauw). We gaan aan de slag met ons 
nieuwe beleidsplan, met als één van de drie kernpunten: ‘genieten van 
genoeg’. Na de dienst is er een lunch. Van harte welkom. 
 
Woensdag 14 september is Mirjam van der Vegt, schrijver van hét 
spirituele boek van 2021 ‘De Kracht van Rust’ is in Kerk Delfgauw. 
 

 
 
Volg ons via www.kerkdelfgauw.nl, 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. 


