Orde van Dienst “De Ark” d.d. 2 februari 2020 – 10.00 uur.
Voorganger: Mw. D.A. Rietveld, Bleiswijk
Organist: Arie de Korte
Zingen voor de dienst:
ALB 118.
Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog, de ark alleen bleef droog.
De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee, de dieren twee aan twee.
Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond, de ark liep aan de grond.
De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer, in vrede met de Heer.
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.

Zingen: NLB 836: 1, 2.
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld.
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee, op weg gaan met U mee.
Genadeverkondiging.
Kinderkoor:

Samen
Zo stevig als wat
Door dik en dun

Leefregel.
Tieners:

Ik zal er zijn (met gemeente)

Gebed om de nabijheid van Gods Geest.
Gesprek met de kinderen over de Ark van Noach.
Lezing uit het Oude Testament:

Woord van welkom en mededelingen.
Zingen: NLB 118: 1, 5.
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Kinderkoor:

Ken je het verhaal van Noach (refrein met
gemeente)
Kom aan boord

Kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool gaan naar de
kindernevendienst.
Lezing uit het Nieuwe Testament:
Zingen: NLB 313: 1, 4.
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Zingen: ALB 107.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
Gebed.

Genesis 8: 6 t/m 13
Genesis 9: 8 t/m 17

Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen.
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten:
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
Verkondiging.

Hebreeën 11: 1 t/m 7

Zingen: ALB 76: 1, 2.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Geloofsbelijdenis.
Kinderkoor:

Up to date
Van A tot Z

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Inzameling van de gaven.
Zingen: NLB 705: 1, 3, 4.
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!
Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen, U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
Kinderkoor:

Na de zondvloed

Wegzending en zegen.
Zingen: NLB 415: 3.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

