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Zondag 2 oktober, 3e van de herfst, 10 uur 
wijkgemeente De Inham 

Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort Noord 
 

 
Klaas op ’t Land (1925-2016), Genesis 6-9 - De ark 

 
Thema: meer dan gehoorzaamheid 
 

voorgangers: 
welkom: Peter Vedder 

predikant: Martin Snaterse  
muziek: band Turas (Gaelic voor ‘reis’) Peter & 

Ettie Moed 
ouderling: Henk Veldhuis 

diaken: Robert Kos 
koster: Wim Engel   

geluid: Tom Rodenburg  
schermpresentatie: Arianne van Valkengoed    

 

Begin 
 
De Paaskaars brandt - Muziek 
De klok wordt geluid – in stilte bereiden we ons voor   
 
Welkom 
Drempelgebed  
 
allen staan 
 
Bemoediging:  
v  Al waar het leven opademt 
 boven en in ons  
 vanaf het begin en ook nu:  
allen  is God nabij 
v  In mensenliefde en zorg voor al wat leeft:  
allen  is Jezus nabij 
v In wat wij zeggen en doen,  

lijken we sprekend op God 
allen  en is de Geest nabij 
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Openingslied: Liedboek 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
allen zitten  
 
Smeekgebed  
 
Lied: Kyrie Eleison  
 
Heel uw schepping zucht en kreunt     Kyrie eleison  
Zo veel hebzucht, zo veel haat     Kyrie eleison 
Geef ons liefde, een nieuw hart   Kyrie eleison 
Voor de schepping, voor elkaar  Kyrie eleison 
 
Refrein: 
Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison - Kyrie Eleison 
 
Als de twijfel ons overvalt   Kyrie eleison 
Geef ons kracht om door te gaan  Kyrie eleison 
Leer ons luist’ren naar Uw stem  Kyrie eleison 
In U o Heer is onze hoop   Kyrie eleison 
 
Heer soms zijn we moe en leeg   Kyrie eleison 
Weten niet hoe ‘t verder moet   Kyrie eleison 
Schenk uw Geest en geef ons kracht  Kyrie eleison 
Leef in ons en ga ons voor   Kyrie eleison 
 
Als wij niet meer vurig zijn,  Kyrie eleison 
Wakker dan de vlam weer aan  Kyrie eleison 
Neem ons in uw liefde aan  Kyrie eleison 
Dat uw liefde ons steeds leidt  Kyrie eleison 

  
Loflied: Heer God U bent liefde  

   
Here God, U bent liefde 
Uw Geest is mijn adem, mijn levensbron               2x 
 
Heer, U geeft ons het leven  
Een wonder gemaakt naar het beeld van uzelf 
Heer, U zag dat het goed was 
Kind van uw liefde en kind van uw Geest  
 
Here God, U bent liefde 
Uw Geest is mijn adem, mijn levensbron               2x 
 
Heer, U geeft ons de vrijheid 
De ruimte en kracht om te zijn wie we zijn 
Heer, U schenkt ons uw vrede 
U leidt ons leven en U bent ons thuis 
 
Here God, U bent liefde 
Uw Geest is mijn adem, mijn levensbron  2x 
 
Dank voor Uw trouw en vergeving 
Dank dat U bent en er altijd zal zijn   
Dank voor uw wijsheid en liefde 
Dank voor de mensen die U aan ons geeft   
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Here God, U bent liefde 
Uw Geest is mijn adem, mijn levensbron  4x 

  

De bijbel 
 
v. De Eeuwige zal met u zijn  
g. God zegene u 
 
Kindergesprek  
 
Kinderlied Liedboek 423: 1, 2 Nu wij uiteengaan  
 
Gebed om de Geest  
 
Lezing uit TeNaCh: Genesis 6 - 9 (gedeelten)  
 
Lied Wie wil het nu nog horen 
 
Wie wil het nu nog horen 
Dat er hoop en toekomst is 
Als onrecht maar blijft duren 
De natuur aan ’t sterven is 
Onzekerheid, opstandigheid 
Waarom al die ellende 
Kan leven niet zonder dood 
Waarom al die pijn verdragen 
 
Wie wil het nu nog horen 
Dat er een God van liefde is 
Iets hogers, wel dat kan misschien 
Maar van liefde zeker niet 
Er is geen God, waar is die God 
In al deze misère 

Als er een God van liefde is 
Waarom alles zo laten 
 
Wie wil het nu nog horen 
Wat ons geweten zegt 
We praten van misère 
Maar gaat het ons zo slecht 
Eten genoeg en drank genoeg 
Geen mens hier heeft te weinig 
We sterven vaak aan veel te veel 
Wie zal ons leren delen 
 
Wie wil het nu nog horen 
Wat Jezus heeft gedaan 
Kan een timmerman ons leren 

Nu technisch zoveel kan 
Want we kunnen veel, weten steeds 
meer 
Maar wanneer zullen we leren 
Rijkdom is niet dat wat je hebt 
Maar dat wat je wilt delen 
 
En zouden we eens horen 
Wat Jezus heeft gedaan 
Onze klachten zouden smoren 
En we zouden het verstaan 
Niet God z’n schuld, maar onze schuld 
Van ’t geweld op deze aarde 
Wie heeft zijn naaste lief als zichzelf 
Wie wil die prijs betalen 

 
Overweging  
 
Lied: This love will carry  
 
It’s a thin line that leads us and keeps a man from shame 
Het is een dunne lijn die ons scheidt van goed en kwaad 
And dark clouds quickly gather along the way he came 
Donkere wolken verzamelen zich snel op onze weg 
There’s fear out on the mountain and death out on the plain 
Angst heerst in de bergen en dood loert op de vlaktes 
There’s heartbreak and heartache in the shadow of the flame 
De pijn in ons hart werpt een schaduw op het vuur  
But, this love will carry, this love will carry me, I know this love will carry me  (2x) 
Maar ik weet, deze liefde zal mij dragen        
The strongest web will tangle, the sweetest bloom will fall 
Het sterkste web zal breken, de mooiste bloem verwelken  
And somewhere in the distance we try and catch it all 
En toch proberen we alles te krijgen en te behouden  
Success lasts for a moment and failure’s always near 
Succes duurt maar voor even en mislukking is vaak dichtbij 
And you look down on your blistered hands as turns another year 
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Je kijkt naar je verweerde hand als er weer een jaar om is 
But, this love will carry, this love will carry me, I know this love will carry me    (2x)  
Maar ik weet, deze liefde zal mij dragen       
These days are golden, they must not waste away 
Deze dagen zijn goud waard, je moet ze niet verspillen 
For our time is like that flower and soon it will decay 
Want onze tijd is als een bloem die snel zal verwelken 
And though by storms we’re weakened, uncertainty is sure 
En al hebben stormen ons verzwakt en is er overal onzekerheid 
And like the coming of the dawn it’s ours for evermore 
Zoals het gloren van de ochtend, is er voor ons een nieuwe dag 
Cause, this love will carry, this love will carry me, I know this love will carry me  (4x)  
Want ik weet, deze liefde zal mij dragen   
 

Gebeden, mededelingen & gaven 
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader  
 
Bloemengroet en mededelingen 
 
Kennismaking met nieuwe gemeenteleden 

 
Tonnie Hiddink en Deli Greijdanus, Schothorsterlaan 16 
 

 
Dorise Zielhuis en Henk Oosterink, Het Labyrinth 23 
 
1e collecte: kerk in actie: missionair werk - pioniersplekken 
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2e collecte: kerkenwerk de Inham, Banknr. NL84 RABO 0123 0058 92 
 

Afsluiting 
 
De kinderen komen terug in de kerkzaal. De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de crèche  
 
Allen staan  

 
Zegen Irish blessing 
 
May the road rise to meet you, 
Moge de weg je omhoog voeren  
May the wind be always at your back,  
Moge de wind altijd in je rug zijn 
May the sun shine warm upon your face,  
Moge de zon warm op je gezicht schijnen  

The rains fall soft upon your fields,  
Moge de regen zacht op je akkers vallen 
And, until we meet again, 
En, tot we elkaar weer zullen ontmoeten, 
May God hold you in the palm of His hand. 
Moge God je in de palm van zijn hand houden 

 
Slotlied: liedboek 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon 
  
 

 
 


