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Liturgie openluchtdienst 2022 
 
zingen voor de dienst:  
 

Dit is de dag (HH 582a) 
Ik wens jou (Trinity) 
Dit is een morgen als ooit de eerste (NLB 216) 

 
Welkom:  
 

zingen:    Door uw genade, Vader (HH 471) 
 
Votum en groet uitgesproken 
 
ontsteken van het licht 
 

zingen:    Met open armen (HH 707) 
    Psalm 146, 1.4.5 (Nieuwe psalmberijming) 
   
Leefregel 
 

zingen:    Laat zo je licht maar schijnen (HH 685) 
 
Gebed om de Geest 
 

Zingen:    Lied 534:1,2,3 (Op Toon Hoogte) 
 

Jezus, open mijn oren 
Leer mij Uw stem te verstaan 
leer mij uw woorden te horen 
Te weten waar ik moet gaan 
Om Uw licht te verspreiden 
Uw naam te belijden 
Leer mij uw stem te verstaan 
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Jezus, open mijn ogen 
Leer mij de mensen te zien 
Zoals U ze ziet uit de hoge 
U bent de Heer die ik dien 
Om Uw liefde te geven 
Aan wie met mij leven 
Leer mij de mensen te zien 

 
Jezus, ik open mijn handen 
Leer mij een zegen te zijn 
Maak mij een hulp voor de anderen 
Die leven met honger en pijn 
Om aan wie U niet kennen 
Genezing te brengen 
Leer mij een zegen te zijn 

 

Bijbellezing Johannes 6 vers 1-15 en 47-51 (NBV21) 
 

Zingen:    Lied 282:1,2,3,4 (Weerklank, lied van Sela) 
 

Het woord van God brengt goede vruchten voort, 
In ieder mens die luistert naar uw woord; 
Rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
Het keert niet onvervuld terug. 

 
Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
Niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
Moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
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De stem van liefde die in stilte spreekt; 
Een woord van wijsheid dat mih richting 
geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt, 
Diep in mijn hart uw woorden schrijft. 

 
O levend brood dat al mijn honger stilt, 
Waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
Is Christus die ik toebehoor. 

 
 
Verkondiging met als thema ‘Gul en gastvrij’ 
 

Zingen:    Psalm 68:10 (Oude Berijming) 
 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
Kindermoment 
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Zingen:   Kinderlied (Elly & Rikkert) 

Vijf broden en twee vissen 
 
Vijfduizend mensen waren 
Aan 't luisteren naar de Heer 
Maar op de derde avond 
Was er geen eten meer 
 
Er was nog wel een jongen 
Die iets te eten had 
Hij gaf het aan de Here 
Het was zijn hele schat 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 
 
Ja, Jezus deed een wonder 
Want Hij heeft alle macht 
Maar denk eens aan die jongen 
Die het bij Jezus bracht 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was zijn hele schat 
Zou jij ze kunnen missen 
Als jij niets anders had? 
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Gebeden, afgesloten met stil gebed 
met direct erna    
 

Zingen:    Het Onze Vader (NLB 1006) 
 

Onze Vader in de hemel  
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 

 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
 
en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
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Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks. Altijd 
Amen, amen 

 
Collecten 
 
Slotlied (staande) 
 

Zingen:    Tienduizend redenen  

 

1. 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. 
 
2. 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: 
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. 
 
3. 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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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. 
 
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. 

 
 
Gesproken zegen door alle voorgangers (onder pianospel), 
na het gesproken ‘amen’ door allen  
beantwoord met het refrein uit het voorgaande lied: 
 

Zingen:   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. 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 


