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Thema: Een goed verhaal: Noach bij het open venster 

Welkom en mededelingen 

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 de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Openingsgebed 

Zingen  Een vaste burcht is onze God 
   ELB 244a: 1 en 2 
1. Een vaste burg is onze God, 
een toevlucht voor de zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 

2. Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
die God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar op de troon: 
de zeeg’ is ons beschoren! 

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.  



Lezen   Genesis 7: 6-16 
door Rien Oostveen 

Zingen  Lied 864: 1 en 2 
1. Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

2. God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 

Lezen   Genesis 8: 1-6 

Zingen  Lied 864: 4 
4. Daarom dan niet versagen, 
maar moedig verder gaan! 
De Heer doet redding dagen, 
Hij trok uw lot zich aan. 
Wie lijdt, – God zal het merken, 
’t is alles Hem bekend; 
Hij zal zijn kinderen sterken 
met woord en sacrament. 

Uitleg en verkondiging 

Geloofsbelijdenis Lied 340b 

Gebeden 
Viering heilig Avondmaal 

Zingen  Lied 381: 1 en 2 
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Nodiging 

Tafelgebed  DB 1 ‘Een leven van liefde en lofzang’ 

Zingen  Lied 405: 4 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 



Onze Vader 

Vredegroet 

Delen brood en wijn 

Dankgebed  Lied 381: 6  
6. U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Lied 657: 1 en 4  
1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

Wegzending en zegen 


