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Hervormde Gemeente Numansdorp



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Votum en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



Lied: Onder, boven voor en achter

<filmpje>



Schriftlezing 

Genesis 7: 1-4 (Bijbel in gewone taal)   

1 Toen zei de Heer tegen Noach: ‘Ik heb 
gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als 
enige van alle mensen die nu op aarde 
leven. Daarom moet jij met je hele gezin 
aan boord van de boot gaan. 
2 Neem ook dieren mee. Zeven paar van 
alle reine dieren, steeds een mannetje en 
een vrouwtje. 



Schriftlezing 

Genesis 7: 1-4 (Bijbel in gewone taal)   

3 Je moet ook zeven paar van alle vogels 
meenemen, mannetjes en vrouwtjes. Dan 
kunnen ze weer jongen krijgen en dan 
komen er weer veel vogels op de aarde. 4 
Over zeven dagen zal ik het laten regenen. 
Dan blijft het veertig dagen en veertig 
nachten regenen. Dan zal ik alles op aarde 
vernietigen. Alles wat er bestaat, alles wat 
ik gemaakt heb.’



Schriftlezing 

Genesis 7: 10-16 (Bijbel in gewone taal)   

10 Na zeven dagen kwam het water over 
de hele aarde. 11 Noach was toen 
zeshonderd jaar oud. Het was de 
zeventiende dag van de tweede maand. 
Er kwam overal water uit de grond en er 
stroomde water uit de hemel. 12 Veertig 
dagen en veertig nachten lang bleef het 
regenen op de aarde. 13 Toen de regen 
kwam, ging Naoch aan boord met zijn 
zonen Sem, Cham en Jafet, zijn vrouw en



Schriftlezing 

Genesis 7: 10-16 (Bijbel in gewone taal)   

zijn drie schoondochters. 14 En met alle 
dieren: wilde en tamme dieren, kleine 
dieren en vogels. 15-16 Van alle dieren 
kwamen er steeds een mannetje en een 
vrouwtje bij Noach in de boot, net zoals 
God gezegd had. Daarna deed de Heer 
de deur achter Noach dicht. 



Lied: God heeft jou gemaakt

<filmpje>



Lied: het water steeg wel hoog

1.

Het water steeg wel hoog,

maar wonder boven wonder

ging Noach niet ten onder,

de ark alleen bleef droog,

de ark alleen bleef droog.



Lied: het water steeg wel hoog

2.

Het water steeg wel hoog,

maar wonder boven wonder

ging Noach niet ten onder,

de ark alleen bleef droog,

de ark alleen bleef droog.



Lied: het water steeg wel hoog

3.

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.



Lied: het water steeg wel hoog

4.

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'.



Lied: het water steeg wel hoog

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.



Moment met de kinderen

en overdenking.







Zingen: Olifantenlied

<filmpje>



Dankgebed en voorbeden



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte kerk
Pastoraat

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

Collecte uitgang
Diaconie
Compassion (zie weekbrief)

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



Zingen: Regenboog

<filmpje>



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 17:00 uur 

gaat voor:

Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl
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