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Stil gebed, votum en groet 

 
Zingen:              Psalmen voor Nu 84 

Wat hou ik van uw huis 

Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 

Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij u is een zegen 
zo’n blijvende kans om te zingen voor u.  
 

Gelukkig wie naar u 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 

gaan ze van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dichtbij u 

dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 

De Heer beveiligt ons, 

eer en geluk zal hij geven, 
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
 

Wat hou ik van uw huis. 
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Gebed 

 
We lezen Genesis 9 : 1-17 

 

Uitleg voor de kinderen 
 

 

Zingen:             Evangelische Liedbundel 465
Mijn zegen krijg je mee, 

trek nu de wereld in. 

De aarde is weer droog, 
er is een nieuw begin. 

Woon hier en overal, 

de wereld is voor jou 

en kijk, de regenboog: 

Ik blijf je altijd trouw. 

 
 

Verkondiging  

 
Gebed 

 

Bediening van de doop 
 

 

Zingen:                Psalm 105 : 5 (GK) 
5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, 

maar eeuwig zijn verbond gedenken. 

Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht 
tot in het duizendste geslacht 

't Verbond met Abraham, zijn vrind, 

bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

 

Overhandiging van de doopkaars 
 

De regels van Gods verbond 

 
Dankgebed en Voorbede 

 

Collecte 
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Zingen:             ‘Then thousand reasons’ 

1. The sun comes up, 
It’s a new day dawning 

It’s time to sing Your song again. 

Whatever may pass 
and whatever lies before me; 

let me be singing 

when the evening comes 
 

Refrein: 

Bless the Lord oh my soul 
Oh my soul 

Worship His Holy name 

Sing like never before 

Oh my soul 

I’ll worship Your Holy name 

 
2. You’re rich in love 

and You’re slow to anger. 

Your name is great 
and Your heart is kind. 

For all Your goodness 

I will keep on singing; 
ten thousand reasons 

for my heart to find. 

 
(Refrein) 

 

3. And on that day 
when my strength is failing, 

the end draws near, 

and my time has come, 
still my soul will 

sing Your praise unending, 

ten thousand years 
and then forevermore. 

 

(Refrein) 
 

Zegen    Amen zingen 


