Ermelo, Immanuëlkerk
Zondag 25 oktober 2009 17.00 uur
Schriftlezing, Genesis 8: 6-12 | Openbaring van Johannes 12: 1-5 | NBV
Orde van dienst:
Organist: Erik Jan van de Hel
Koster: Frits Bos
Laten wij stil zijn….
Stil gebed
Votum
Welkom & Mededelingen
In deze dienst zal het gaan over:
Fragment uit de geschiedenis van de ark van Noach
Gisteren was in de synagoge Genesis aan de orde
Zingen Gezang 328 LB’73
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
& Groet:
Genade zij u
En Vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
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Zingen Psalm 77: 5 en 6 (NB)
5 Toen Gij door het diepst der zee ging,
zag U d'afgrond aan met beving.
Wolken goten water uit.
Luchten dreunden van geluid.
Toen uw felle bliksemschichten
huiverend uw weg verlichtten
en uw donder om U ging,
lag heel d'aard in siddering.
6 God, uw pad was door de golven.
Waatren hebben het bedolven
en uw voetspoor uitgewist:
geen die nog uw treden gist.
Maar Gij gaaft een goed geleide
aan het volk dat Gij bevrijdde:
Mozes' en Aärons hand
voerde 't in een veilig land.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 8: 6-12 NBV
6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht
open 7 en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 8
Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9 Maar de duif
kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem
terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en
nam haar weer bij zich in de ark. 10 Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen
opnieuw los 11 Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar
snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 12 Weer wachtte hij
zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.
Zingen Psalm 66: 2
2 Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de waatren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-5 NBV
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt
voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:
‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en
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God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want
wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’
Zingen Gezang 337: 1, 2, 3 en 4 LB’73
1 Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.
2 Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit den hoge vrede haalt.
3 Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door 't water van de doodsjordaan.
4 Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar 't Beloofde Land.
Als kindren gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.
Preek / verkondiging
Zingen Gezang 337: 5 en 6
5 Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.
6 Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
Ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!
7 Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!
Dankgebed…. Blijf bij ons…..
Inzameling van de gaven
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Zingen Gezang 292 LB’73
1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar w'omvleuglen ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst,
die 't verrukte hart gelooft!
Blijve 't middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door d'onfeilbre profetieën
van zijn vast getuigenis.
2 Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van 't kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.
In verbondenheid met de gemeente van Christus
alle eeuwen
alle plaatsen
geteld als
in Israël ingelijfd.
Geloofsbelijdenis
Zegen
Gezongen Amen
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