
 

OPENLUCHTDIENST 
 

Adventskerk en Oosterkerk  

in de tuin van de familie Nicolaij 
 

op 19 juni 2022 om 10.30 uur 
 
 

 

 
 

Thema:  Een tuin van leven 
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Verwelkoming met koffie, thee, limonade en iets lekkers vanaf 10.00 
uur 
 

Muziek en zang vooraf 
 

• Koorzang:     Ik zie jou (Claudia de Breij) 

• Chris en Bert Jan:   The Family Tree van Venice 
 
O M   T E   B E G I N N E N (rond 10.30 uur) 

 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst Sandra Prins 

 
Wij gaan staan. 

Wij zingen:   Morgenlied 218  
 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.  

 

2 Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. 

Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.  

 

3 Dank U dat alle vogels zingen, dank U voor elke boom in bloei.  

Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei.  

 

4 Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.  

 

5 Dank U voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan. 

Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.  

 
 

Bemoediging en groet door Iemke 
 
Wij gaan zitten. 
 

Openingsgebed door Iemke 
 
Korte inleiding door Iemke 
 
Wij zingen:   Lied 981a 

 

canon 
(1) Gij voedt de vogels (2) in de bomen  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  

wij danken U voor al wat leeft.  
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Muziek: Koor: Het kan hier zo mooi zijn (Guus Meeuwis) 
 
De kinderen en jongeren vertrekken en volgen hun eigen programma. 
Tot straks. 
 

 
R O N D O M   H E T   W O O R D 
 
Intro op het thema (door Hans) 
 

Muziek  Chris en Bert Jan:  Nada te turbe (Lied 900)  

 

 
 
 
 

Schriftlezing: Matteüs 6: 25-34 (Bijbel in Gewone Taal) met gitaarspel 

 
25 Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. 
Want je leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen 

zorgen over kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren. 
26 Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze 
bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. 
En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de vogels. 27 Maak je dus geen 
zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen dag langer door leven. 

28-29 Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die 

groeien in het veld. Ze werken niet en ze maken geen kleren. Toch zijn ze 
prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. 
30 Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen gebruikt om een 
vuur te maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal 
God zeker voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem? 



- 4 - 
31 Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we aan eten?’ of: ‘Hoe 
komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe komen we aan kleren?’ 32 Met die dingen 

houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet 
echt wel dat je al die dingen nodig hebt. 33 Houd je bezig met Gods nieuwe 
wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook 
geven. 34 Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor 
morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. 
 

Wij zingen met Chris en Bert Jan:  Lied 900 (zie boven) 
 
Korte overdenking van Iemke:  Let op de bloemen  

 
Wij zingen: Lied 979: 1, 4, 5, 6 en 7 
 

1 De vogels van de bomen die lopen door de lucht 

als vederlichte dromen, zij wonen in het licht.  

 

4 De grandioze bloemen de bloemen bij de vleet, 

 met schitterende kronen, als koningen gekleed,  

 

5 in kleuren en in geuren vertellen zij van God 

en weten van geen treuren, de vreugde is te groot.  

 

6 De vogelen des hemels de leliën des velds, 

zij hebben ons van Jezus en 't paradijs verteld.  

 

7 De vogels die daar vliegen, zij geven hoog van God 

zij geven van de liefde van God de Vader op!  

 
 
Korte overdenking van Hans:   Let op de vogels 
 
Muziek  Chris en Bert Jan zingen ‘Ik zal er zijn’ (Sela) 
 
Interactief: gesprekjes  
 

1. Wat is jouw lievelingsbloem of vogel? 
2. Welke gedachte uit de Bijbeltekst of overdenking raakt je? Waarom? 
3. Hoe kan deze wereld een echte tuin van Leven worden? 

 
Wij zingen:  lied 981, wisselzang (Zolang er mensen zijn op aarde) 
 

Allen: 

1 Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft,  

zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft.  
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Vrouwen:  

2 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar 

bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus' 

naam.  

 

Allen: 

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.  

 

Mannen: 

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.  

 

Allen: 

5 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht.  

 
Korte Presentaties 

 

Koorzang   Eén wereld – Jeroen van der Boom 
 
G E B E D E N   E N   G A V E N 
 
Mededelingen   door Hans 
 

De bloemengroet 
 
Dankgebed en voorbeden (door Hans) 

Stil gebed 
Onze Vader  
 
Collecten voor diaconie en kerk bij de uitgang of via Appostel 

 
Wij zingen (staande): Lied 423 Vaya con Dios 
 

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:  

ga met uw licht voor ons uit!  

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  

Refrein: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

  

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  

ga met uw licht vóór hen uit!  

Al onze vrienden wensen wij vrede: Refrein  



- 6 - 

 

3 Voor alle mensen in deze stad:  

Vrede en goeds in elk huis!  

Voor al wie kwamen onder dit dak: Refrein  

 
Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 
Gezongen be-aming : lied 415: 3 
 

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen  

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!  

 
voorgangers: Ds. Iemke Epema en ds. Hans Tissink 
ouderling: Sandra Prins 

diakenen:  Hetty Meiberg en Geertje van Loo 
piano: Jeroen van der Scheer 
m.m.v.: Koorbizniz Oosterwind o.l.v. Geeske Koopman 

Chris Stegeman (zang en gitaar) 

Bert Jan van der Steeg (zang) 
 leiding van de kindernevendienst 

 leiding van Provider/XL, 
 de Openluchtdienstcommissie 

 
Wij willen allen die aan deze Openluchtdienst hebben meegewerkt heel 
hartelijk bedanken.  

 
 
 
 

 
 
Van deze dienst worden enkele foto's op de websites geplaatst. Mocht u liever 

niet in beeld komen, wilt u dat dan doorgeven aan de organisatie. Wij houden 
daar dan zoveel mogelijk rekening mee.  
 

 


