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 WELKOM 
Samen met alle kinderen van school gaan we deze dienst houden. Fijn dat jullie er 
allemaal zijn! 
In deze liturgie kun je lezen wat er in deze dienst zal gebeuren. Zing en luister je 
mee? 

 
 

 VOOR DE DIENST 
De kerkdienst begint al in de consistorie. Dat is de ruimte in de kerk waar de 
kerkenraad (dominee, ouderlingen en diakenen) voor de dienst samenkomt. De 
“ouderling van dienst” bidt daar. Als het tijd is, komen ze in de kerk. De ouderling van 
dienst gaat met de dominee naar de preekstoel en geeft hem een hand en geeft hem 
de verantwoordelijkheid van de dienst. 
 
 

 VOORZANG ~ PSALM 116 vers 1 
God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
 

 STIL GEBED 
Iedereen bidt zachtjes om een gezegende dienst, voor zichzelf, de voorganger en de 
hele gemeente. 
 



 VOTUM EN GROET 
Wij spreken uit van Wie we onze hulp verwachten. Daarna begroet de voorganger de 
gemeente in de naam van God. 
 
 

 ZINGEN ~ PSALM 36 vers 2 
Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog;  
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
en zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
hier elk in liefde dronken. 
 
 

 GELOOFSBELIJDENIS 
De dominee leest de geloofsbelijdenis, waarin staat wat we geloven. 
 
 

 
  



 ZINGEN ~ PSALM 105 vers 2 en 3 
Juicht, elk om strijd, met blijde galmen; 
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen; 
Beroemt u in Zijn heil'gen naam; 
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm 
hun hart verenen tot Zijn eer, 
en zich verblijden in den HEER’! 
 
Vraagt naar den HEER’ en Zijne sterkte, 
naar Hem, die al uw heil bewerkte; 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht; 
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
aan Zijn doorluchte wonderdaân; 
En wilt Zijn straffen gadeslaan. 
 
 

 GEBED 
We bidden samen om de Heilige Geest nu we Gods Woord gaan horen. 
 

 
 SCHRIFTLEZING 

We lezen het deel uit de Bijbel waar de preek over gaat: 
Genesis 8 vers 15 tot en met Genesis 9 vers 17 
 
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 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. 

 
  



Gods verbond met Noach 
1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en 

vervul de aarde! 
2. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij 

alles wat  over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. 
3. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, 

evenals het groene gewas. 
4. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten. 
5. Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren 

zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik 
vergelding eisen voor het leven van de mens. 

6. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want 
naar het  beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. 

7. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word 
talrijk daarop. 

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 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. 
 
 
  

………
………………

………



 ZINGEN ~ PSALM 17 vers 3 en 4 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
en ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
omdat G', o God, mij altoos redt, 
ai, luister dan naar mijn gebed, 
en neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 
voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 
en hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 
 
 
 
 
 
 

 
 PREDIKING 

De dominee preekt over het thema ‘Dankend doorgaan’. 



 DENKVRAGEN voor de groepen 4 t/m 8 over de preek:  
1. Wat doet Noach als eerste als hij de ark uitkomt? 

O Danken    O Een feestje vieren 
O De dieren voeren  O Een huis bouwen 
O Eten met zijn familie  O Offeren 

 
2. Wat zou jij als eerste doen wanneer je goed nieuws hoort? 

O Het aan papa of mama vertellen O Juichen 
O Zingen      O Niks, ik ben gewoon blij 
O God danken     O Het aan een vriend(innet)je vertellen 

 
3. Hieronder zie je de stenen van een altaar. Kleur de stenen met de woorden in
 die je hoort tijdens de preek. 

 
 
4. Wat heeft dit Bijbelverhaal met danken te maken, denk je? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Waar wil jij God voor danken vandaag? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. God belooft na de zondvloed iets aan de mensen. Wat zegt Hij? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dit kunnen wij lezen en horen, maar God geeft ons een teken, zodat we het ook

  
kunnen zien. Dat teken is de …………………………….......................... . 



 ZINGEN ~ PSALM 66 vers 6 en 8 
Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen, 
zal ik, genoopt tot dankbaarheid, 
verschijnen voor Zijn heilig' ogen 
met offers, aan Hem toegezeid. 
Ik zal, nu ik mag ademhalen, 
na zoveel bangen tegenspoed, 
al mijn geloften U betalen, 
U, Die in nood mij hebt behoed. 
 
Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 
gij, die den HEER’ van harte vreest, 
hoort, wat mij God deed ondervinden, 
wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 
ik riep den HEER’ ootmoedig aan; 
Ik mocht met mond en hart Hem loven, 
Hem, Die alleen mij bij kon staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DANKGEBED EN VOORBEDE 
We danken God voor Zijn Woord en voor alle zegeningen die we het afgelopen 
seizoen van de HEERE kregen en bidden ook voor de fijne en verdrietige dingen van 
mensen in de gemeente.  



 ZINGEN (staande) ~ PSALM 25 vers 6 en 7 
Wie heeft lust den HEER’ te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
 
  



 ZEGENBEDE 
De dominee bidt om de zegen van God. 
 
 

 ZINGEN THEMALIED (staande) ~ OTH 279: ‘Jezus, alles geef ik U’ 
Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 
 
Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 
 
Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in Uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 
 
Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in Uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 
 
Door Uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn. 
 
Door Uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn. 
 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 
 
  



 UITGANGSCOLLECTE 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de diaconie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op school krijg je een lekkere appel! 
Fijn dat je er was.  



 DE PREEK 
Waar gaat de preek over? Schrijf of teken dat op deze pagina. 
 
 


