Mededelingen
Lied 146 vers 1 en 3
Stil gebed votum en groet en drempelgebed
V: Eeuwige onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
Allen: Zie ons hier staan
V: Wij die van U hebben gehoord
Allen: Hoor Gij ons aan
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
Allen: Wees onze hulp
V: En dat Gij alles hebt gemaakt
Allen: Maak alles nieuw
V: En dat Gij ons bij name kent
Allen: Leer ons U kennen
V: Die Bron van leven wordt genoemd
Allen: Doe ons weer leven
V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn
Allen: Wees hier aanwezig
Amen
Lied 146: 4
Lied: op de wijs van: eens al s de bazuinen klinken. (begroet gerust tijdens het 2 e couplet de mensen om u heen)
1.Welkom, welkom alle mensen
Die op zoek zijn naar de Heer
Die een nieuwe wereld wensen
Niemand minder niemand meer
Hier doorbreken wij de grenzen
Samen brengen wij God eer
2.welkom, welkom om te bidden
Zingend groeten wij elkaar
Welkom, welkom in ons midden
Klinkt zijn Woord wordt openbaar
Dat zijn Geest is in ons midden
God maakt zijn beloften waar.
Kyriegebed door Wilmine van Os

Gebed uit Bangladesh
O bar mhartige God,
Ik zou het liefst macht hebben over de storm,
een veilig huis,
een leven beschut uit de w ind.
Maar help me om te leven met stormen,
om te schuilen met vrienden,
om mijn plannen in duigen te zien,
maar niet mijn leven:
steeds w eer opnieuw en opnieuw opgebouw d.
(Bangladesh. Dear Life, J. Morley, J. Ward and H. Wild, eds © Christian Aid 1998. Used with

Lied 675: 1
Gebed om Gods Geest
Voor de kinderen: uitleg over Bangladesh

Kinderlied: Geroepen om te zingen: 94: 1t/m 5 Handen heb je om te gevenl
Kinderen naar de nevendienst.
Uitleg ZWO-projecten met steeds ter afwisseling een lied
1. Wat is Zondag Werelddiaconaat door Olaf
Lied 1005 vers 1
2. Uitleg project Hoeksteen door Gert
2 projecten die ondersteund worden liggen in Bangladesh.
Grote kaart met locatie Nederland en Bangladesh
https://www.google.nl/maps/@36.9164158,40.5306653,3.74z

https://www.google.nl/search?q=bangladesh+kaart&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1eTXSzzOwBr_eM%253A%
252CuYIdzITbHQs8nM%252C_&usg=AI4_-kTes-Az1Xntr2zv-sivnGJNzDUwcQ&sa=X&ved=2ahUKEwiu7-yhe3fAhVCalAKHXOBCLMQ9QEwAXoECAQQBA#imgrc=hMDVAUKHzzHddM:
Lied 1005 vers 2
3. Uitleg project Oosterkerk door Olaf
In de dienst van 10 februari in de Oosterkerk is mw. Petri Hofland van KerkInActie uitgenodigd om u meer te
vertellen over dit project. Zij heeft bezoek gebracht aan Bangladesh en kan uit eerste hand vertellen over het
belang en doelstellingen van dit project.
U bent van harte uitgenodigd om naar deze dienst te komen

Lied 1005 vers 3
4. Uitleg Schenkel door Wilmine

Lied 1005 vers 4
5. Uitleg adoptiekindje Valencia door Camilla

De KND maakte onlangs een kaart om naar haar op te sturen; ook gaat Valencia iedere week symbolisch mee naar
de KND:

Lied 1005 vers 5
Schriftlezing Genesis 8: 1 – 20 Bijbel in Gewone Taal.

81God vergat Noach en de dieren in de boot niet. Hij zorgde dat het ging waaien op de aarde. Daardoor
ging het water zakken. 2Er kwam geen water meer uit de grond en er stroomde geen water meer uit de
hemel. De regen hield op.
3

Langzaam stroomde het water weg van de aarde. Na 150 dagen was het zo ver gezakt, 4dat de boot
vastliep op de Ararat-bergen. Dat was op de zeventiende dag van de zevende maand. 5Het water zakte nog
verder. Op de eerste dag van de tiende maand waren de toppen van de bergen weer te zien.

Noach laat een raaf en een duif los
6

Veertig dagen later deed Noach het raam van de boot open. 7Hij liet een vogel los, een raaf. De raaf bleef
heen en weer vliegen, want de aarde was nog niet droog.

8

Noach liet ook een duif los om te zien of er al droog land was. 9M aar overal was nog water. De duif kon
nergens een plekje vinden om uit te rusten, en kwam terug naar de boot. Noach stak zijn hand uit en
haalde de duif weer naar binnen.

10

Noach wachtte zeven dagen. Toen liet hij de duif weer los. 11’s Avonds kwam de duif terug, met een
blaadje van een olijfboom in zijn snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gezakt was.

12

Weer wachtte Noach zeven dagen en weer liet hij de duif los. M aar nu kwam de duif niet meer terug.
Want het water was van de aarde verdwenen. Dat was op de eerste dag van de eerste maand. Noach was
toen 601 jaar oud. Hij deed het dak van de boot open en keek om zich heen. Hij zag dat de aarde
langzaam droog werd. 14Op de 27ste dag van de tweede maand was de aarde helemaal droog.

13

Noach gaat van de boot af
15

God zei tegen Noach: 16‘Ga van de boot af, samen met je vrouw, je zonen en hun vrouwen. 17 Stuur ook
alle dieren naar buiten, de vogels, het vee en alle kleine dieren. Ze moeten weer jongen krijgen, zodat er
weer veel dieren op de aarde komen.’

18

Noach ging naar buiten, met zijn zonen, zijn vrouw en zijn schoondochters. 19Ook alle dieren kwamen
naar buiten, alle vogels en alle kleine dieren, allemaal soort bij soort.

Noach brengt een offer
20

Toen bouwde Noach een altaar om offers te brengen aan de Heer. Hij verbrandde reine dieren en vogels
op het altaar.
Verkondiging: Herstel na crisis
Lied 163b: 4
Gedicht door Gert
Ik w il als het w ater zijn
Ik w il als het w ater zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerw oud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik w il als het w ater zijn,
dat al w at vies is wast,
Dat ieder mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.
Ik w il als het w ater zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.
Ik w il als het w ater zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.
God, ik w il als het w ater zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de w ereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.
Gebed uit Thailand
(Medemens 2, Kerk in Actie)
Collecte Bangladesh
Dankgebed met voorbede
Slotzang 418 vers 1,3
Zegen

