
Orde van dienst Gezinsviering 25 okt 2020, Grote Kerk 
 
Orgelspel 
Welkom 
Lied 288 (met gitaar): 
Goedemorgen, welkom allemaal, ik met mijn en jij met jouw 
verhaal, lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid  
en zing. Ik met mijn en U met uw verhaal verteld in mensentaal. 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
Oefenen liedje ‘Klop, klop, klop’ (met gitaar) 
Klop, klop, klop. Tik, tik, tik, 
Noach bouwt een heel groot schip. 
Klop, klop, klop, Tik, tik, tik, Noach bouwt een schip. 
 
Alle dieren, twee aan twee, mogen nu met Noach mee. 
Alle dieren, twee aan twee, mogen met hem mee. 
Regen, regen, tik, tik, tik /‘t water komt steeds meer omhoog. 
Regen, regen, tik, tik, tik / in de ark is ’t droog. 
 
’t Is weer droog, een regenboog. Nooit komt er een zondvloed 
meer. ’t Is weer droog een regenboog. 
Noach dankt de Heer. 

 
Meegebrachte knuffeldieren worden in de ark gelegd! 
 
Gebed om ontferming    
ingeleid met Lied 854: 
God, soms is het donker, we voelen ons alleen.  
Het water van de zee spoelt angstig om ons heen.  
God, U ziet ons zitten, U haalt ons uit de nacht. We voelen vaste 
bodem. Het licht straalt onverwacht.  
Zitten of opstaan? Donker of licht? Vluchten of op weg gaan?  
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht. 

 
Moment met de kinderen 
 
Het verhaal van Noach en de ark 
* Genesis 6 uit de Startbijbel 
 
Lied ‘Klop, klop, klop’ (met piano + instrumenten) 
 
Het verhaal van Noach en de ark, vervolg  
** Genesis 7 uit de Startbijbel 
 
Lied: Alles wordt nieuw I,2 
1. Het water steeg wel hoog,   2. De dieren gingen mee 
maar wonder boven wonder  de grote en de kleine 
ging Noach niet ten onder,  met Noach en de zijnen, 
de ark alleen bleef droog,  de dieren twee aan twee, 
de ark alleen bleef droog.  de dieren twee aan twee. 
 

Uitlegmoment: een venster van hoop 
 
Lied 356: 1 en 2 
1. O God die uit het water in het begin  
de aarde hebt geroepen de grote toekomst in:  
refrein: Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen.  
 
2. O God die uit het water, de grote vloed, een ark vol leven hebt 
gered en alles was weer goed: refrein 

 

Het verhaal van Noach en de ark, vervolg 
*** Genesis 8 uit de Startbijbel 
 
Lied: Alles wordt nieuw I,3 (vervolg) 
3. Zij dreven maanden rond.         4.De aarde was er weer 
Toen ging het water zakken,         en mens en dier mocht wonen 
de duif vond groene takken,         onder de groene bomen, 
de ark liep aan de grond.         In vrede met de Heer, 
De ark liep aan de grond.         In vrede met de Heer. 
 

Het verhaal van Noach en de ark, slot 
**** Genesis 9 uit de Startbijbel 
 
Uitlegmoment: de regenboog 
 
Lied: Alles wordt nieuw I,3 (slot) 
5. De regenboog staat hoog, 
als teken voor de volken, 
Gods woorden te vertolken: 
het land, het land blijft droog, 
het land, het land blijft droog. 
 

De meegebracht knuffels worden weer opgepakt. 
(met pianospel) 

 
In memoriam  
 
Lied 635:1,2,3 en 8 
 
1. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 
als Noach uit de ark gegaan, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
2. Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja, 
de dieren lopen twee aan twee, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
3. Nu is er Goddank land in zicht, halleluja, 
de aarde is getooid in licht, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
8. Het water van de grote vloed, halleluja, 
stijgt nooit zo hoog meer, - God is goed, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Gebeden met gezongen refrein Lied 356 en Onze Vader 
 
Slotlied 416 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met 
zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de 
dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen met gesproken Amen 
 
orgelspel,  
collecteschalen bij de uitgang >50-50 voor Diaconie en kerk 


