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Welkom door de ouderling van dienst. 

 

We zingen OTH 482 – Dank U voor de wond'ren 

Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 

Dank U voor de bloemen in het veld. 

Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 

van Uw liefde voor een mens vertelt. 

 

Refrein: 

     Dank, dank, dank o Heer. 

     U blijft altijd bij ons Heer. 

     Amen, amen, amen. 

 

Dank U voor die duizend mooie dingen; 

Dank U voor Uw liefde elke dag. 

Dank U dat als zorgen mij omringen 

ik eenvoudig bij U komen mag. 

 

Refrein 

 

Dank U voor het zonlicht in de straten; 

Dank U voor de sterren in de nacht. 

Dank U dat als vrienden mij verlaten 

U vanuit de hemel naar mij lacht. 

 

Refrein 

 

Dank U voor het wonder in mijn leven; 

Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 

Dank U dat U alles hebt gegeven, 

dat U alles voor mij hebt volbracht. 

 

Refrein 
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Stil gebed. 

 

Votum en groet. 

 

We zingen: Psalm 75:1 en 4 

U alleen, U loven wij; 

Ja wij loven U, o HEER; 

Want Uw naam, zo rijk van eer, 

Is tot onze vreugd nabij; 

Dies vertelt men in ons land, 

Al de wond'ren Uwer hand. 

 

Geen geval, geen zorg, geen list, 

Oost, noch west, noch zandwoestijn, 

Doet ons meer of minder zijn: 

God is rechter, die 't beslist; 

Die, als aller Oppervoogd, 

Deez' vernedert, dien verhoogt. 

 

Geloofsbelijdenis in kindertaal 
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We zingen: OTH 279 - Jezus, alles geef ik U  

Jezus, alles geef ik U     ) 

wat ik ben en heb        ) 2x 

en wat ik ooit zal zijn.    ) 

 

Al mijn hoop,                      ) 

mijn plannen en mijn tijd ) 

leg ik in uw hand,            ) 2x 

vertrouw ze aan U toe. ) 

 

Door uw wil te doen,  ) 2x 

leer ik om vrij te zijn.         ) 

 

Jezus, alles geef ik U, 

wat ik ben en heb 

en wat ik ooit zal zijn. 

 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

 
We zingen: OTH 54 - Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 
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Bijbellezingen Genesis 8:15 - 22 en 9:8-17 

(door kinderen uit groep 7) 

 

Herziene Statenvertaling Bijbel in gewone taal 
15 Toen sprak God tot Noach: 
16 Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw 

zonen en de vrouwen van uw 

zonen met u. 
17 Laat al de dieren die bij u zijn 

van alle vlees, de vogels, het vee 

en alle kruipende dieren, die 

over de aarde kruipen, met u 

naar buiten gaan, zodat zij zich 

overvloedig uitbreiden op de 

aarde en vruchtbaar zijn en 

talrijk worden op de aarde. 
18 Toen ging Noach naar buiten, 

en zijn zonen, zijn vrouw en de 

vrouwen van zijn zonen met 

hem. 
19 Alle dieren, alle kruipende 

dieren en alle vogels, alles wat 

zich op de aarde beweegt, 

overeenkomstig hun soorten, 

gingen de ark uit. 

Offer van Noach 
20 En Noach bouwde een altaar 

voor de HEERE; en hij nam van 

al het reine vee en van alle reine 

vogels, en bracht brandoffers 

op dat altaar. 
21 En de HEERE rook die 

aangename geur, en 

15 God zei tegen Noach: 
16 ‘Ga van de boot af, samen 

met je vrouw, je zonen en hun 

vrouwen.  
17 Stuur ook alle dieren naar 

buiten, de vogels, het vee en 

alle kleine dieren. Ze moeten 

weer jongen krijgen, zodat er 

weer veel dieren op de aarde 

komen.’ 
 

 

18 Noach ging naar buiten, met 

zijn zonen, zijn vrouw en zijn 

schoondochters.  
19 Ook alle dieren kwamen naar 

buiten, alle vogels en alle kleine 

dieren, allemaal soort bij 

soort. 
 

 

20 Toen bouwde Noach een 

altaar om offers te brengen 

aan de Heer. Hij verbrandde 

reine dieren en vogels op het 

altaar. 
21 De Heer rook de heerlijke 

geur van de offers. Hij dacht: 

Ik zal de aarde nooit meer 
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de HEERE zei in Zijn hart: Ik 

zal de aardbodem voortaan niet 

meer vervloeken vanwege de 

mens; de gedachtespinsels van 

het hart van de mens zijn 

immers slecht, van zijn 

jeugd af; en Ik zal voortaan niet 

al het levende meer doden, 

zoals Ik gedaan heb. 
22 Voortaan, al de dagen van de 

aarde, zullen zaaitijd en 

oogsttijd, koude en hitte, zomer 

en winter, dag en nacht niet 

ophouden. 

 

vernietigen, ook al zijn de 

mensen slecht en doen ze 

altijd verkeerde dingen. Ik zal 

nooit meer alles en iedereen 

doden, zoals ik nu gedaan heb.  

 

 
22 Voortaan zal er altijd een 

tijd zijn om te zaaien en een 

tijd om te maaien. Er zal altijd 

kou zijn en hitte, zomer en 

winter, dag en nacht. Nooit 

houdt dat op, zo lang de aarde 

bestaat. 

 
 

8 En God zei tegen Noach en zijn 

zonen met hem: 
9 En Ik, zie, Ik maak Mijn 

verbond met u, met uw 

nageslacht na u, 
 

10 en met alle levende wezens die 

bij u zijn: de vogels, het vee en 

alle dieren van de aarde met u; 

van alles wat uit de ark is 

gegaan, tot alle dieren van de 

aarde toe. 
11 Ik maak Mijn verbond met u, 

dat niet meer alle vlees door 

het water van een vloed zal 

worden uitgeroeid, en dat er 

 

8 Verder zei God tegen Noach 

en zijn zonen:  
9 ‘Nu ga ik een belofte doen aan 

jullie en aan de mensen die na 

jullie leven.  
10 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.  
11 Ik beloof 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.’ 
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geen vloed meer zal zijn om de 

aarde te gronde te richten. 
12 En God zei: Dit is het teken 

van het verbond dat Ik geef 

tussen Mij en u, en alle levende 

wezens die bij u 

zijn, alle generaties door tot in 

eeuwigheid: 
13 Mijn boog heb Ik in de wolken 

gegeven; die zal dienen als 

teken van het verbond tussen 

Mij en de aarde. 
14 Het zal gebeuren, als Ik 

wolken boven de aarde breng en 

de boog in de wolken gezien 

wordt, 
15 dat Ik aan Mijn verbond zal 

denken, dat er is tussen Mij en 

u en alle levende wezens van alle 

vlees. Het water zal niet meer 

tot een vloed worden om alle 

vlees te gronde te richten. 
16 Als deze boog in de wolken is, 

zal Ik hem zien, en denken aan 

het eeuwig verbond tussen God 

en alle levende wezens van alle 

vlees dat op de aarde is. 
17 God zei dus tegen Noach: Dit 

is het teken van het verbond 

dat Ik gemaakt heb tussen Mij 

en alle vlees dat op de aarde is. 

 

 

 

12-13 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.  
 

 

 

14 Steeds als ik veel wolken 

over de aarde stuur, zal er een 

regenboog tevoorschijn 

komen.  
15 Dan zal ik denken aan mijn 

belofte aan jullie en aan alles 

wat leeft. Nooit meer zal het 

water iedereen doden en alles 

verwoesten.  
 

 

16-17 Als de regenboog in de 

wolken verschijnt, zal ik die 

boog zien. Dan denk ik aan mijn 

belofte. Die belofte geldt voor 

altijd.’ 
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We zingen OTH 453: 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)  
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Preek. 

We zingen: Themalied onderbouw ‘God zorgt voor Noach’  

(Op de wijs van OTH 218 – Wie maar de goede God laat zorgen) 

Een grote ark moet Noach bouwen. 

Want er komt straks een watervloed. 

Veel jaren werkt hij, vol vertrouwen. 

God zegt hem, hoe het worden moet. 

Er komen heel veel dieren in. 

Ook Noach zelf, met zijn gezin. 

 

Wel veertig dagen stroomt de regen. 

God zorgt voor Noach al die tijd. 

Het water is wel hoog gestegen, 

Maar in de ark is veiligheid. 

En als de duif een takje haalt, 

Weet Noach dat het water daalt. 

 

Na maanden gaat de deur weer open. 

Gods trouwe zorg is wonderbaar! 

De dieren zijn ook weggelopen. 

En Noach bouwt een dankaltaar. 

Kijk jij eens vaker naar omhoog. 

Dan zie je soms Gods regenboog! 

 

Ik mag met Noach dankend doorgaan. 

Gods zegen zie ik overal, 

En God beloofde dat Hij voortaan 

Voor de seizoenen zorgen zal. 

Want God is trouw en Hij is goed, 

Zodat ik vaker danken moet! 
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Dankgebed en voorbeden.  

(4 kinderen die meedanken. Uit elke groep één) 

 

Collecte: Bijbels onderwijs op scholen in Rwanda 

(https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-

werkvelden/project/?id=502) 

 

We zingen psalm 150:1 en 

Looft God, looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

Voor Zijn troon en hier beneden. 

 

Looft God, naar Zijn hoog bevel, 

Met het klinkend cimbelspel; 

Looft Hem, op het schel metaal 

Van de vrolijke cimbaal; 

Looft den HEER; elk moet Hem eren, 

Al wat geest en adem heeft; 

Looft den HEER, die eeuwig leeft; 

Looft verheugd den HEER der heren! 

 

 We krijgen de Zegen mee 

 

 

https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=502
https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=502
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Rwanda: Bijbels onderwijs op scholen 

                                

                                   
 

Hoe kunt u helpen? 

• De aanschaf van een Bijbel kost € 10,-.  

• Voor € 30,- ontvangt een leerkracht een training in 

Bijbelonderwijs. 

• Voor € 150,- kan één school worden getraind én van 

Bijbels voorzien.  
 


