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Psalm 24(staande)  
1. De aarde en haar volheid zijn 
des HEREN koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 

5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

Votum en Groet(staande) 
 

 

Gezang 250   

1. Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 

 

Geboden 
 

 

Gezang 250  

4. Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 

5. O Heilge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 

Gebed 
 

 

Schriftlezing Genesis 6:9-14, 7:6-12, 8:1-4, 14-21, 9:8-17 
 

Gezang 467  

1. O eeuwge Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grondlooz' oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 

3. O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 

4. O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van 't geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 
 

 

Preek 
 

 



Gezang 479  

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de_onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Geloofsbelijdenis(staande) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter 
helle; 
op de derde dag opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de 
zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen 
 

Voorbede, dankgebed, Onze Vader 
 

 

Collecte: Collecte van de diaconie is bestemd voor Open Doors 

Diaconie: 
NL23 RABO 0388 2336 05 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

Zending: 
NL31 RABO 0356 1912 57 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

Kerkrentmeesters: 
NL65 INGB 0000 4918 04 
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Open Doors is een stichting die christenen steunt die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors 

brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training 

en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.  Wij mogen vrij en in de openlucht ons 

geloof vieren en belijden, laten we dan vooral meeleven met onze broers en zussen, overal ter wereld, die lijden 

vanwege hun geloof, van harte aanbevolen. 



 
Weerklank 528(staande) 

 

 

2. De dieren gingen mee, 
de grote en de kleine 
met Noach en de zijnen. 
De dieren twee aan twee, 
De dieren twee aan twee. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Zegen  

 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen u een gezegende zondag! 

 

Voor contact of informatie:  
www.hervormdegemeentesgraveland.nl of dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl 

mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

