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VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 280: 1, 2, 3 en 7 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

Stil gebed    
Bemoediging en Groet 

Kyrie   Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de  
   wereld… 

Zingen  Lied 274: 1 en 2 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

Gloria   Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde en  
   verder dan onze nood reikt zijn trouw. 

Zingen  Lied 274: 3 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

DIENST VAN HET WOORD 
Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
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. 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Genesis 6: 5-22 
door Manon Sluijter 
De HEER zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren: alles wat ze uitdachten was 
steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt; Hij was tot in het 
hart gegriefd. ‘Ik zal de mensen die Ik geschapen heb van de aarde wegvagen,’ zei Hij, ‘en 
met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van 
dat Ik ze heb gemaakt.’ Alleen Noach was Hij goedgezind. 
Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen 
man; hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde, in verbondenheid met 
God. Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet. 
In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de 
aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei Hij tegen 
Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door 
hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark 
van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en van-
buiten met pek. Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. Je moet 
er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant één el openlaten; de ingang moet 
je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog 
twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar 
zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op 
aarde zal omkomen. Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, sa-
men met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er 
twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje 
en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten die-
ren die op de aardbodem rondkruipen zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven 
blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten 
hebben.’ Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. 
  
   Matthéüs 24: 36-42 
Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse enge-
len en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo 
zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed at 
en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en 
niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het 
ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, 
van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen 
die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere 
achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 

Zingen  Lied 513 
1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 



Uitleg en verkondiging (Genesis 6: 9b) 

Orgelspel 

Zingen  Lied 350: 1, 2, 5 en 7 
1. Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 

2. Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit de hoge vrede haalt. 

5. Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

7. Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Slotlied  Psalm 25: 10 
10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 

Collecte bij uitgang


