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Lied vooraf 162

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 145:1,3

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Drempelgebed

Lied 413:3

Kyriëgebed

Lied 413:2

Onderricht

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest
>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Genesis 8:1-14

Lied 130:2,3

Preek

Lied 350:1,2,7
>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Overlijdensafkondiging Gez 300:2 LvdK

Dank- en voorbeden

Gaven
>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

>>>>> de kinderen van de krummelkerk en de jongeren van de tienerkerk komen in de kerkzaal

Lied 864:1,5

Zegen



GENESIS 8:1-14

Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. 
Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.
De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het 
ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig 
dagen begon het te zakken. Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark 
vast op het Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van 
de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht 
open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 
Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif 
kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem 
terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar 
en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen 
opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar 
snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 
zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.
In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, 
was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek 
rond – de aarde was drooggevallen. Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand 
was de aarde droog.


