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Dienst van de voorbereiding 
Op deze zondag  Rogate=”bid!” worden we 
welkom geheten door ouderling van dienst 

Truus Sterrenburg.   
We zingen als 
openingslied, lied 
280: 1,2,3,4 en 5: “De 
vreugde voert ons 
naar dit huis, waar’t 
woord aan ons 
geschiedt.” 
Na groet en 
bemoediging volgt stil 
gebed, met daarop 
aansluitend het 
drempelgebed. 
We zingen lied 66: 
1,2 en 7:   
“Breek, aarde, uit in 
jubelzangen,   
Gods glorierijke 
naam ter eer” 
We bidden God om 
ontferming en sluiten 
dit gebed af met het 
gezongen Kyrië 
eleïson uit het 

liedboek, lied 301j 
 
Dienst van de schriften 
Na het gebed van de zondag volgen de 
lezingen. 
De 1e lezing is uit Genesis 6: 5-22 
God zag dat de mensen op aarde slecht waren 
en gaf aan Noach de opdracht om een ark te 
bouwen. 
We zingen lied 356: 1,2,6 en 7: 
“O God die uit het water 
In het begin 
De aarde hebt geroepen 

De grote toekomst in” 
De 2e lezing is uit het evangelie van Johannes 
hoofdstuk 15:9-17 
We krijgen de opdracht in Gods liefde te blijven 
en ons aan Zijn geboden te houden en elkaar lief 
te hebben. 
Na deze lezing zingen wij lied 320: 4 en 5 
“Wie oren om te horen heeft 
Hore naar de wet die God hem geeft.” 
 
Preek 
Het verhaal van Mozes is waarschijnlijk 
opgesteld in Babel. De mensen stelden toen niks 
voor in de ogen van de goden. Maar de God van 
Israël onderscheidt zich daarin. God ziet de 
mens, je mag er zijn. 
Noach had een goede naam, hij was een 
geloofsgetuige en veroordeelde de wereld. De 
overstroming die God liet komen was nodig om 
het kwaad uit te roeien.  In 
het boek Petrus wordt de 
vloed met doopwater 
vergeleken. Maar als je wat 
ouder wordt, vraag je je 
dingen af. Wat gebeurde er 
allemaal op de ark en al die mensen die 
verdronken, kun je dan nog zeggen dat God 
genadig is? 
Noach betekent “troost”. Hij wandelde met God. 
Hij was betrouwbaar en rechtvaardig onder de 
mensen van zijn tijd. Maar hij deed niets om de 
wereld te redden. In het Joodse denken staat: 1 
rechtvaardige kan de wereld redden, maar dat 
deed Noach niet.   
Adam en Kaïn, en ook Abraham en Mozes 
gingen met God in gesprek, maar Noach begon 
te timmeren zonder commentaar. Hij 
waarschuwde de mensen niet. 
De profeten hadden de mensen in Israël wel 
gewaarschuwd voor ze naar Babel werden 
afgevoerd, maar ze luisterden niet. 
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Ook in onze tijd vragen we ons wel eens af hoe 
alles kon gebeuren in de 2e wereldoorlog. 
Wilden we het niet weten, werd er 
weggekeken? Gelukkig waren er ook mensen 
die wel opstonden en vragen stelden. Daardoor 
konden er veel worden gered. 
Is zwijgen een teken van wanhoop? Hebben we 
geen liefde voor elkaar? We mogen vragen 
stellen aan God. Hij hoopt op ons bidden. 
Indringend vragen hoe alles kan en niet alleen 
jezelf redden. Hier is ook een taak voor de kerk.  
Want we weten dat er Eén is die overwint. We 
moeten de handen ineen slaan. Dat leefde 
Jezus ons voor. We kunnen het kwaad een halt 
toeroepen als we leerling  en volgeling van 
Hem willen zijn. 
Niet onze schouders ophalen, maar naast 
elkaar staan, elkaar liefhebben  en bidden om 
een nieuwe schepping. Dan kunnen we leven 
met de hoop daarop. 
 
Na stilte en muziek zingen lied 603: 1,2,3,4 en 
5: 
“De vloed van vóór de tijd 
Van vóór Gij hebt gesproken. 
De nacht van vóór het licht 
De dood van vóór uw naam" 
 
Dienst van het delen 

De bloemen gaan 
deze zondag als 
groet van onze 
gemeente naar de 
heer Anna 
Veenstra. 
De 1e collecte : 
Help de nieuwe 

kerk in Deventer 
De 2e collecte: Kerkelijk werk 
 
Dankgebed-voorbede-stilgebed 
Bij de voorbeden zingen we na…zo bidden wij: 
lied 368f :”God van leven en licht, maak alles 
nieuw. Halleluja” 
De gebeden besluiten we met het gezamenlijk 
bidden van het gebed dat Jezus ons leerde:  Ùs 
Heit. 
 
Als slotlied zingen we lied 984: 1,2,4 en 5: 
“Gezegend die de wereld schept, 

De dag uit nacht tot 
leven wekt, 
Het licht der zon roept 
en de maan, 
De sterren om op 
wacht te staan”   

 
Heenzending en zegen 
We worden heengezonden 
met de Zegen van de Heer. 
We beantwoorden dit met 
het driemaal gezongen  
Amen.   
 
Na de zegen zingen we 
met elkaar het 1e en 6e couplet van het 
Wilhelmus en worden uitgenodigd om met elkaar 
koffie te drinken. 
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