
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 21 februari Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor het werelddiaconaat 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven 
vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig 
actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies 
en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. 
Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen 
de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand 
anders hen kan geven. Van harte aanbevolen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op  NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië februari. 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd of www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie  
Bedankt voor uw steun. 
 
 
Mededeling Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders, 
 
Deze week gaat de podcast over Jezus die in de woestijn is: 
Podcast:  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210221.mp3  
En de werkbladen staan in het thema van de engelen en wilde dieren die bij Jezus waren. 
Veel plezier! 
 

Groetjes van de KND-leiding 
 
 
Orde van dienst 
 

Thema: Teken van trouw!  
 
Organist speelt melodie lied: Rainbow (The Marmalade) 
 
Bemoediging en groet 
  

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
http://www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210221.mp3


 

 

 
 
 
Aanvangstekst zondag Invocabit: (NBG) Psalm 91: 15a 
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Genesis 9: 8-17 
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 
en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is 
gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe Ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water 
van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 
En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie 
en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond 
tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog 
zichtbaar wordt, zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het 
water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als Ik de boog in de wolken zie 
verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurend verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ 
zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten 
heb.’ 
 
Organist speelt 1x lied 538 

2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Genesis 9: 13 
‘Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.’ 
 
Organist speelt 1x melodie lied 967 

1. Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie Evangelische Liedbundel lied 505 ‘We shall overcome’ 
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