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Thema: Het water komt 
mmv Evelien Vrolijk (Kerk in Actie) en Umami 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 62: 1 en 5 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Zingen  Khudaya rahem kar - O Heer, geef ons vrede 
   Hoop voor alle volken lied 7 
Khudaya, rahem kar, khudaya, rahem. 3x 
Masiha, rahem kar, masiha, rahem. 3x 

O Heer, geef ons vrede, ontferm U, o Heer! 3x 
Heer Jezus, geef ons vrede, ontferm U over ons! 3x 

Inleiding Zondag Werelddiaconaat 

Umami  Lied 940 
Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. 
Houd mij vast in uw sterke hand. 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Vind rust mijn ziel in God alleen. 
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 



Gesprek met de kinderen 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal. 

Lezen   Genesis 9: 8-17 
door Manon Sluijter 
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je 
nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, 
met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond: 
nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer 
zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle 
komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende 
wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond 
tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de 
boog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en 
nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als Ik de 
boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen 
God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat 
Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’ 

Zingen  Psalm 93 
1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

Uitleg en verkondiging 
door ds. Marloes van Doorne en Evelien Vrolijk 

Zingen  Kijken met uw ogen - Schrijvers voor gerechtigheid 
U bent de Heer. U houdt de hemel in Uw hand. Alle eer aan onze God. 
U bent de Heer die sterren aan de hemel hangt. Alle eer aan onze God. 
U maakt het land, het water van de oceaan. Alle eer aan onze God. 
Ga aan de kant, want onze Maker komt eraan. Alle eer aan onze God. 
En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. 



Refrein 
Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. 
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien 
Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. 
Laat me leven zoals U. 

U bent de Heer. Uw daden tonen wie U bent. Alle eer aan onze God. 
U bent de Heer die al onze talenten kent. Alle eer aan onze God. 
U geeft ons kracht. U laat ons doen wat U ons zegt. Alle eer aan onze God. 
U heeft uw werk in handen van de mens gelegd. Alle eer aan onze God. 
En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. 
Refrein 2x 

Wij zijn van U. Wij doen wat U van ons verwacht. 
Wij dienen U en daarom gaan we aan de slag. 
U maakt ons sterk om zwakke mensen bij te staan. 
Wij zijn uw kerk. Wij doen wat U hebt voorgedaan. 
Refrein 

Voorstellen diaconaal werker en pastoraal wijkbezoekers 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en oppas 

Aankondiging collecte  

Slotlied   Gebed om zegen 
Umami 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
Vader, maak mij tot een zegen. Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij,  
als de Bron van leven die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Allen 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

Wegzending en zegen Zingen !3x Amen" 


