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We beginnen met het zingen van psalm 116: 1, 11 

God heb ik lief; want die getrouwe Heer’, 

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen, 

Hij neigt Zijn oor, 'kroep tot Hem, al mijn dagen, 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
 
We lezen de wet van God: de tien geboden. 
 
Na het lezen van de wet zingen we psalm 103: 9 
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

Schriftlezing: Genesis 8: 15 – Genesis 9:17 
15. Toen sprak God tot Noach, zeggende: 

16. Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de 

vrouwen uwer zonen met u. 

17. Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en 

aan vee, en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, 

doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, 

en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde. 

18. Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de 

vrouwen zijner zonen met hem. 

19. Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat 

zich op de aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark. 

 



Offer van Noach 

20. En Noach bouwde den Heere een altaar; en hij nam van al het 

reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op 

dat altaar. 

21. En de Heere rook dien liefelijken reuk, en de Heere zeide in 

Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om 

des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van 

zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, 

gelijk als Ik gedaan heb. 

22. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en 

koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet 

ophouden. 

 

Gods verbond met Noach 

1. En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt 

vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde! 

2. En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der 

aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den 

aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand 

overgegeven. 

3. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al 

gegeven, gelijk het groene kruid. 

4. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. 

5. En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van 

de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des 

mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des 

mensen eisen. 

6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens 

vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld 

gemaakt. 

7. Maar gijlieden, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt; teelt 

overvloediglijk voort op de aarde, en vermenigvuldigt op dezelve. 



8. Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, 

zeggende:  

9. Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na 

u; 

10. En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van 

het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de 

ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. 

11. En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door 

de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed 

meer zal zijn, om de aarde te verderven. 

12. En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen 

Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot 

eeuwige geslachten. 

13. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een 

teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. 

14. En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat 

deze boog zal gezien worden in de wolken; 

15. Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij 

en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren 

zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. 

16. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om 

te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle 

levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is. 

17. Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat 

Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is. 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 121: 1,4 (collecte) 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 

Vragen tijdens de preek 

  

Hier wil ik God voor danken: 

 

❖ ……………………………………………………………… 

 

 

❖ …………………………………………………………….. 

 

 

❖ ……………………………………………………………… 

 

 

❖ ……………………………………………………………… 

 

 

 

 



Vragen over de preek. 
 
Luister goed: Vul de 3 woorden in van het thema van de preek: 
Dankend doorgaan: 

1. We kijken met Noach ……………………….……..… 
 

2. We kijken met Noach ………………………...…….. 
 

3. We kijken met Noach …………………….……..…… 
 

 
1.  Waarom gaf de Heere de zondvloed? 

 
    ………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Waarom moest Noach een ark bouwen? 
 

     ………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Hoelang heeft hij over de ark gebouwd? 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Hoelang heeft Noach en zijn gezin de ark gezeten? 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Wat is het verschil tussen reine en onreine dieren? 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Waarom waren er van de reine dieren meer in de ark? 
 
    ………………………………………………………………………………………………. 
 



7. Wat kan jij van de geschiedenis van de ark leren? 
 
     ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
    ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

8. Waarom is het een nieuw begin als Noach uit de ark gaat? 
 

     ………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Wat deed hij als eerste toen hij uit de ark kwam? 
 

     ………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Wat vond de Heere van het offer dat Noach bracht? 
 

     ………………………………………………………………………………………………. 
 

11. Wat hebben de mensen geleerd van de zondvloed? 
 

    ………………………………………………………………………………………………. 
 

12. Welk teken geeft de Heere aan Noach (en aan ons!)  
         dat Hij getrouw is? 
 

    ………………………………………………………………………………………………. 
 

13. Hoe kan jij de Heere dankbaar zijn voor alles  
         wat Hij geeft en belooft? 

 
    ………………………………………………………………………………………………. 
 
    ………………………………………………………………………………………………. 



Na de preek zingen we psalm 93: 1, 4 
De HEER’ regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER’, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Aan het einde van de dienst zingen we psalm 100: 1,4 
Juich aarde, juicht alom den HEER’; 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer! 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
  
Want goedertieren is de HEER’; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze vragen heb ik nog over de preek: 

 

❖ …………………………………………………………………………… 

 

❖ …………………………………………………………………………… 

 

❖ …………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themalied onderbouw: Dank U voor deze nieuwe morgen 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft, 

dank U voor wat ik niet verdiende: 

dat U mij vergeeft. 

 

Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt. 

 

Dank U dat ons uw woord bewaarde, 

dank U dat U uw Geest ons geeft. 

Dank U dat ieder mens op aarde 

van Uw liefde leeft. 

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 



Themalied bovenbouw: God zorgt voor Noach 
 
Een grote ark moet Noach bouwen, 
want er komt straks een watervloed. 
Veel jaren werkt hij, vol vertrouwen. 
God zegt hem, hoe het worden mot. 
Er komen heel veel dieren in. 
Ook Noach zelf, met zijn gezin. 
 
Wel veertig dagen stroomt de regen. 
God zorgt voor Noach al die tijd. 
Het water is wel hoog gestegen, 
maar in de ark is veiligheid 
En als de duif een takje haalt, 
weet Noach dat het water daalt. 
 
Na maanden gaat de deur weer open. 
Gods trouwe zorg is wonderbaar! 
De dieren zijn ook weggelopen, 
en Noach bouwt een dankaltaar. 
Kijk jij eens vaker naar omhoog, 
dan zie je soms Gods regenboog! 
 
Ik mag met Noach dankend doorgaan. 
Gods zegen zie ik overal, 
en God beloofde dat Hij voortaan 
voor de seizoenen zorgen zal. 
Want God is trouw en Hij is goed, 
zodat ik vaker danken moet!  
 
Wijs: Wie maar de goede God laat zorgen. 
 
 
 
 


