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Koster    

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

Aandacht voor de kinderen vanuit de zon dagschool 

 

Inleiding op de dienst.  

 



Gebed om ontferming 

bidden wij U: 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

 Lezing   Genesis 8, 15 – 22 

 
15Toen zei God tegen Noach: 16‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je 
zonen. 17 Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde 
rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ 18Hierop ging 
Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 19Ook alle dieren 
gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt. 
20Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle 
reine vogels. 21De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de 
aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu 
eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. 22Zolang de aarde 
bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer 
en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan. 
 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  163b 

 

Lezing  Genesis 9, 8 – 17. 
 
8Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je 
nakomelingen, 10en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles 
wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat 
leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de 
aarde te vernietigen. 12En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het 
verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13ik plaats mijn boog in de wolken; die 
zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14Wanneer ik wolken samendrijf boven de 
aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al 
wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16Als 
ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en 
al wat op aarde leeft. 17Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle 
levende wezens op aarde gesloten heb.’ 
 
l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel 603 



 

Verkondiging 

 

Orgelspel      538, 1 en 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 418, 1 en 3 

  

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. 

Volgende week, 28  februari is er een dienst van woord en gebed. Voorganger is ds. M. Tuskí uit 

Utrecht. 


