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……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
o Lied 216: 1, 2, 3. 

 
o Groet en bemoediging 
v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. 

 
o Drempelgebed. 
v. Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,  
blijft dit huis leeg,  
en als Gij zelf niet met ons gaat,  
zijn wij vergeefs bijeen;  
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,  
weten wij geen raad.  
g. Wees hier aanwezig. 
 
v. Breng ons dan tot waar Gij zijt,  
tot voor uw lichtend aangezicht.  
Verdrijf het donker  
waarmee wij U bedekken.  
g. Wees hier aanwezig. 
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v. Maak dan uw stem hoorbaar,  
ons lied waarachtig  
en ons gebed bezield.  
g. Wees hier aanwezig. 
v. Amen.                                                        (gemeente gaat zitten) 

 
o Lied 283: 1, 3, 5. 

 
o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

(1x herhalen) 
 

o Lied 304: 1, 2, 3. 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Gedicht: de Ark.  
Daar gaan ze dan! Daar gaan ze dan! 
De leeuwe-vrouw, de leeuwe-man, 
tezamen in de ark. 
Twee schapen en twee kangaroes 
en ook een poes. En nog een poes, 
twee hertjes uit het park, 
het stroomt van alle kanten. 
Ziedaar de olifanten. 

Twee beertjes en twee bevertjes, 
twee kleine rode kevertjes, 
twee paardjes en twee koetjes, 
twee wespen en twee wezeltjes, 
twee aapjes en twee ezeltjes 
met pasgewassen voetjes, 
en veertien duizendpoten 
zijn bezig om te loten. 
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Eén kaasmijt is er maar helaas. 
Zijn vrouw bleef achter in de kaas, 
ze kon er niet van scheiden. 
Maar Noach zegt: In dat geval, 
breng haar maar mee met kaas en al! 
Daar komen met z’n beiden 
de luipaard, met veel herrie, 
en naast hem de luimerrie. 

Daar is de vos, met juffrouw vos 
en nu vooruit, de kabels los! 
O nee, eerst nog de spinnen! 
Daar komt de sprinkhaan, en ernaast 
de sprinkhen met een reuzehaast. 
Ze huppelen naar binnen. 
En kijk, het ene tijgertje 
speelt met het and’re krijgertje. 

Ziezo, doe nou de deur maar dicht, 
zo roepen, met een zuur gezicht, 
de wandelende takken. 
Maar als de ark een eindje vaart, 
dan zegt het grote witte paard: 
O hemeltje! De slakken! 
Kijk, ginder, in de verte! 
Terug! roepen de herten. 

Het duurt nog ruim een uur of vier, 
dan zijn de slakken eindlijk hier. 
Hoera, hoera, jubelt de mol. 
De ark gaat weg! De ark is vol! 
en al de visjes in de zee 
zwemmen nog kilometers mee.                                 Annie Mg Schmidt 

 
o Lied 316; 1, 2. 
 
o Lezing: Genesis 7: 1 - 16 
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o Lied: het woord dat ik jou geef… 
1. Voorganger, 2 gemeente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Overweging 

 
o Orgelspel 

 
o Lied 603: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 
Voorganger: zo bidden wij zingend 
Gemeente: 

              
o Stil gebed 

 
o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
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Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 

 
o Lied 981: 1, 2, 3, 4, 5. 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 

 
 

 


