
1 
 

 

            

 

“NOACH, ……” 

 

 

 

 

Viering Oecumenische Basisgemeente 

Heerenveen 

02 november 2014 

 



2 
 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken kaars  + gesproken tekst  

                                               Eén zwaluw maakt zomer, één duif niet gezwicht. 
                                              De droom van één dromer wekt schaduw tot licht. 

 

Drempelgebed / Zingen: Ld 217-uitTussentijds: 1, 2 en 3 
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2. Wij die hier mogen leven                  3. Dat wij toch niet vergeten                                                                         

van hoop en vrees vervuld,                       waartoe wij zijn gemaakt,                                                                         

aan machten prijsgegeven                        dat diep in ons geweten                                                                

aan meer dan eigen schuld,                      opnieuw het licht ontwaakt,                                                                     

wij die God weet hoe verder                     dat in ons wordt herschapen                                                                           

tot hiertoe heeft gespaard,                       de geest die overleeft,                                                                                      

dat wij toch nooit erkennen                      dat onze lieve aarde                                                                                          

het recht van vuur en zwaard.                  Nog kans op redding heeft. 

          

INLEIDING op de viering van vandaag: Noach  

 

Zingen: Ld 603 verzen 1, 2, 3 en  4  

  

2. Wat wilt Gij dat ik ben,          3. Van vóór de vloed zijt Gij.               4. En na de vloed komt Gij.                    

Een wrakhout op de golven?         Nog eer ik werd geboren,                   Uw boog staat in de wolken,  

Wie weet ik dat Gij zijt?                  Dat Gij mijn koers gezet                      uw uitgestrekte arm,            

De ark van mijn behoud.                Door deze diepten heen.                     uw hand die ons bevrijdt.     

 

HET VERHAAL:   De Bijbel vertelt / Wie is Noach?!  

REFLECTIE:   Gedachten bij de teksten.   
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Zingen: Ld 39 (Eva’s Lied-2) alle 3 verzen  

   

Verhalen die jong zijn gebleven                        Wij leven zelf nieuwe verhalen  
want ook ons bestaan wordt verwoord          waarin ons de geest tegenkomt  
in tijdloze, steeds nieuwe beelden                   als groots en geweldig ervaren,  
sinds eeuwen door mensen gehoord.             als ruimte en rust in een storm.  
Z’omsluiten ons warm als een deken,             Wij zeggen weer voort wat wij zagen  
ze nemen ons op en gaan voort.                       verhaal waar geen einde aan komt.  

 

VERWERKING: Noach een nieuw begin!  

Gen. 8: 11: “Tegen de avond keert de duif bij Noach     
                                                                                         terug, met een olijfblad in haar snavel”. 
                                               

STILTE-MOMENT / met achtergrond muziek: gitaarmuziek van:                   

Joao Bastos  Romanza ( Séc.xv ) en UITDELEN van olijftakje met kaartje  
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Zingen: Ld 785:  Steun in de rug! solo’s: koortje / allen: refrein.  

Solo 1: Dat heb je soms. Je weet je geen raad. Je weet niet hoe of wat hoe het met je gaat.        

Je hebt het helemaal gehad.   

REFREIN:                                                                                                                              

  

Solo 2: Dat heb je soms dat je ’t echt niet meer ziet door verdriet en door spijt. Je weet de 

uitweg niet bent de weg helemaal kwijt. 

REFREIN 

Solo 3. Dat heb je soms. Je weet niet waar je bent. Je weet niet wat je moet dat je je weg 

niet meer kent en ’t gaat helemaal niet goed. 

REFREIN. 

COLLECTE / aankondiging: Ecologisch Bomenproject Zuid-Pakistan.  

WEGZENDING: Zingend/Bidden: in Canon /doorlopend enkele malen  

  

--------------------------------------------------------------------oOo------------------------------------------------------------- 

Koffie / Thee                                                                info: collecte-opbrengsten  Z.o.z: 
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De collecte-opbrengst van 7 sept. jl. was aanvankelijk € 155.=, maar is door nagekomen 

baten thans € 175.=. Dit was voor de olijfbomen campagne in Palestina. 

 

De opbrengst van de collecte-opbrengst van 5 okt. 2014 is met nagekomen baten thans € 

413.=. Dit is voor het kinderproject Ethiopië. 
  

De gevraagde jaarlijkse financiële bijdrage is nu € 150 p.p.. Graag storten op 

banknummer NL10RABO0152359230 t.n.v. Oecumenische Basisgroep Heerenveen.                                                                      

We hebben een ANBI-status, zodat giften aftrekbaar zijn. 

Aan deze viering werkten mee: Sabien Eijgenraam, Wyp Brink en Dick Kleinhesselink.        

Muzikale medewerking: Rieki Kleinhesselink en ‘ons koortje’. 

 

De volgende viering is op zondag 07 december 2014. 


