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Thema: Een teken van hoop 
Afsluiting themaweek kerk-school-gezin 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Zingen  Psalm 8: 1 en Lied 8b: 1, 4 en 5 
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  God is een kunstenaar 
Refrein 
God is een kunstenaar, 
een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte 
is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar. 
God is een kunstenaar, 
een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte 
is zo wow, zo wonderbaar. 

God maakte wilde golven 
in de oceaan. 
Hij bedacht ook alle sterren 



die aan de hemel staan. 
Hij maakte sterke dieren, 
zoals de olifant, 
en ook de grote bergen 
maakte Hij briljant. 
Refrein 

God maakte hoge bomen 
in het junglebos. 
Hij bedacht ook alle vruchten 
zoals druiven aan een tros. 
Hij maakte mooie bloemen, 
zoals een madelief, 
en ook de kleine mieren. 
Wat supercreatief! 
Refrein 

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij 
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei! 
Refrein 

Introductie thema  

Zingen  Ken je dit verhaal? 
God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen 
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen 
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen. 
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen. 

De ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen. 
De dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen. 
Toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen. 
De regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen. 

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal. 

De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven. 
Slechts de dieren in de ark die zouden overblijven, 
maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen. 
De wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen. 

De aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien. 
Er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien. 
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen 
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren. 

Ken je dit verhaal… 

Toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren. 
Luister Noach, Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren. 
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen. 
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen. 



Ken je dit verhaal…(2x) 

Lezen   Genesis 9: 8-17 (Bijbel in Gewone Taal) 
door Eloïse Kelderhuis 
God doet de mensen een belofte 
Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de 
mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde 
en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik be-
loof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er 
zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’ 

God geeft een teken van zijn belofte 
God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de 
wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds 
als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal 
ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water ieder-
een doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog 
zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’ 

Zingen  Lied 985 
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 

2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

Overdenking 

Zingen  Ik zal er zijn  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 



Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Tekenen van hoop  

Gebeden 
Onze Vader  Elly en Rikkert 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid in eeuwigheid 
Amen 

Aankondiging collecte 

Slotlied  Ga maar gerust 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

Wegzending en zegen 
Zingen  ‘amen’


