
Zondag 19 juni 2022, 9:30 uur 
Morgengebed 

Thema: Let op de vogels 
 

Orgelspel 
 
OM TE BEGINNEN 

De ambtsdragers komen binnen. 
 

Woord van welkom 
De ouderling ontsteekt de drie kaarsen op tafel, die Woord, Wereld en de 

samenwerking met de Oosterkerk symboliseren, aan het licht van de 
Paaskaars.  

 
Stilte 

 

Morgenlied (staande)  Lied 216 
 

Openingsvers en lofprijzing  
v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  Heer, open mijn lippen. 
g:  MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER. 
v: God, kom mij te hulp. 

g: HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN 
v: Eer aan de Vader en de Zoon en 
 de heilige Geest zoals het was in het begin  

en nu en altijd 
g: EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN. 
 HALLELUJA. 

Iedereen gaat weer zitten 
 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 

 
RONDOM HET WOORD 
 

Psalmgebed 
Lezing     Psalm 8 (NBV) 
Zingen    Lied (Psalm) 8: 1 en 5 
 

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

 
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. 
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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? 
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. 
 
Zingen    Lied 979: 1, 2, en 3  

Overdenking   Let op de vogels 
Orgelspel 
Zingen    Lied 979: 6, 7, 13 en 14 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
Mededelingen 

Gebeden  -    Morgengebed  
- Voorbeden, telkens beantwoord met de responsie 

 
- Stil gebed 
- Gezamenlijk Onze Vader 

 
Collecten bij de uitgang of via Appostel 

1stecollecte: Diaconie 
2de collecte: Kerk 

3e  collecte: Diaconale noodhulp 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied (staande)   Lied 981: 1, 3 en 5 

Zending en zegen 
Be-aming     Lied 431b 
 
Aan dit morgengebed werken mee: ds. Hans Tissink, Ton Lans (organist), 
Bert Letwory (ouderling), Hetty Meiberg (diaken), Wim Oelen (koster) en de 

technici van beeld en geluid 


