
Orde voor de viering 

‘RONDOM 12‘  

 zondag 22 mei 2022 in de Nicolaaskerk te Wijhe 

Thema: Vertrouwen hebben! 

 

 

In deze Rondom 12 viering  maken Nienke Bos en Suzanne Slingerland de overgang van basisschool, 
kindernevendienst/club naar voortgezet onderwijs, kerk en eat and meet.  
 
Het thema van de dienst is ‘Vertrouwen hebben!’ Het heeft te maken met de overgang die de 
jongeren maken. Er komt een nieuwe fase in hun leven. Leren op eigen benen te staan. 
 
Van harte welkom in deze kerk, in deze viering. Wij hopen dat je je thuis voelt in ons midden. Misschien 
ben je niet zo bekend of geheel onbekend met de gang van zaken in een kerkdienst. Je mag je vrij voelen 
om mee te zingen, mee te bidden, mee te luisteren en mee te spreken als dat aan de orde is.   
Bij de ingang ligt het Voorbedeboek. Wil je graag voorbede laten doen in deze dienst, voor jezelf of 
voor anderen, vermeldt het dan in dit boek. 
 
Als de viering te lang duurt voor de jongste groep kinderen van de basisschool dan mogen ze er 
tijdens  de viering even uit met iemand van de kindernevendienst om buiten een spel te doen.  
 
Na de dienst is er koffie/thee/limonade. 

 
Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving 
Organist: Pieter Kersten 
Muzikale medewerking van ImPress, Popko Hut en Anton Kleine Schaars 
Verdere medewerking van Rondom 12 kinderen en de leiding van de kinderdienst-clubwerk. 
 



VOORBEREIDING 
 
Orgelspel, klokgelui, welkom 
 
Aanvangslied: Lied 288  
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn!  
 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging, groet, drempelgebed 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET VERGEET HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V: Genade en liefde van God die ons draagt. 
Zijn Zoon die bevrijdt 
en de Geest die ons kracht geeft. 
V: Trouwe God……….wees ons nabij 
A: AMEN (je mag gaan zitten) 
 
Inleidend woord en tijdens ontsteken waxinekaarsjes luisteren we naar ImPress: 10000 
redenen, Opwekking 733  

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
 



O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
RONDOM HET WOORD 
Vertellen, uitbeelden en zingen over Noach naar Genesis 8 
Vertellen/uitbeelden, daarna zingen couplet 1 en 2 van het lied over Noach. (Hanna Lam) 
Het water steeg wel hoog 
maar wonder boven wonder 
ging Noach niet ten onder, 
de ark alleen bleef droog, 
de ark alleen bleef droog. 

De dieren gingen mee, 
de groten en de kleinen 
met Noach en de zijnen, 
de dieren twee aan twee, 
de dieren twee aan twee. 

Vertellen/uitbeelden, daarna zingen couplet 3 
Zij dreven maanden rond 
toen ging het water zakken, 
de duif vond groene takken, 
de ark liep aan de grond, 
de ark liep aan de grond. 
Vertellen/uitbeelden, daarna zingen couplet 4 en 5 
De aarde was er weer. 
en mens en dier mocht wonen 
onder de groene bomen, 
in vrede met de Heer, 
in vrede met de Heer.  

De regenboog staat hoog, 
als teken voor de volken, 
Gods woorden te vertolken: 
het land, het land blijft droog, 
het land het land blijft droog. 

 
Een overwegend gesprek en tussendoor:  
Zoek het spoor van Oké4kids 
https://www.youtube.com/watch?v=kDxRbGoed6Y    
 
Zingen door ImPress: Cover me on sunshine 
 

RONDOM DE OVERSTEEK 
Zegenwensen van de ouders 

Aansteken van je kaars 

Zegen 

Zegenlied door ImPress (Tekst & Muziek: Freek van der Brugge & Elbert Smelt) 
De zegen van God zij met jou. 
In het licht en het donker, 

about:blank


Hij blijft je trouw. 
Elke stap van de weg 
die je gaat in Zijn naam, 
zal Hij leiden in liefde, 
waar jij ook zult gaan. 
 
Ontvang nu de zegen van Hem. 
Durf te dromen, te leven, 
vertrouw op Zijn stem. 
In zijn kracht ben je sterk. 
Wees vervuld met Zijn Geest 
die je troost en je moed geeft, 
vernieuwt en geneest. 

Wees gezegend, 
in de naam van de Vader; 
gezegend, 
in de naam van de Zoon. 
Wees gezegend 
met de Heilige Geest. 
Wees krachtig en moedig 
en wees niet bevreesd. 

Wees gezegend, 
in de naam van de Vader; 
gezegend, 
in de naam van de Zoon. 
Wees gezegend 
met de Heilige Geest. 
Wees krachtig en moedig 
en wees niet bevreesd. 
Wees krachtig en moedig 
en wees niet bevreesd 

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN 
 
Pastorale mededelingen 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven digitaal, mandjes of appostelapp 
 
Slotlied samen met ImPress: 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, U blijft altijd dezelfde, 
Die U steeds bent; dat bewijst U ook nu. 
 



Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar. 
Zon, maan en sterren in hemelse baan. 
Tonen zo duid’lijk uw god’lijke wijsheid. 
Uw grote trouw, die zal blijven bestaan. 
 
Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt U gegeven, 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Groot is uw trouw, ied’re morgen opnieuw 
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde. 
Groot is uw trouw, die zal blijven bestaan. 
Groot is uw trouw, tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE BEWAARKIST VAN GOD door Noach  
 
Tjonge, jonge. Ik kan het nog steeds niet geloven. 
Dat we als familie die ramp hebben overleefd. 
En dat allemaal in deze bewaarkist!  
 
Nee, als ik nog terugdenk aan het begin. 
Ik was timmerman en een goede timmerman, al zeg ik het zelf. 
En de kinderen hielpen mee.  
In het dorp waar we woonden konden we goed met iedereen opschieten. 
Maar op een gegeven moment veranderde de sfeer in het dorp. 
De mensen keken niet meer naar elkaar om. 
Groetten elkaar niet meer. 
Kletsen over elkaar.  
Dachten aan God noch gebod, alleen aan zichzelf. 
Mijn vrouw en ik zeiden nog tegen elkaar:  
Hier zal God veel verdriet van hebben. 
 
En toen…op een nacht  droomde ik. 
God riep me en zei: Noach, zoals de mensen nu doen, dat is niet goed 
Ze denken alleen om zichzelf en niet om elkaar.  
Zo heb ik het leven niet bedoeld. 
Ik heb mensen nodig om een goede God te kunnen zijn,  
maar die mensen van nu leven alleen voor zichzelf.  
Alleen jij kijkt nog om naar een ander. 
Daarom moet je een grote bewaarkist  bouwen.  
Maak daarin kamers voor je familie.  
En hokken voor de dieren.  
En als het schip klaar is, dan gaat het regenen. 
 
De dag erna begon ik te bouwen. 
De mensen in de buurt lachten me uit en maakten grappen. 
‘Nou die Noach is niet goed wijs.  
Hij bouwt een kist om een wereldreis te maken’. 
Ik ging maar door met timmeren  
en mijn kinderen gingen ondertussen dieren verzamelen. 
Van alles twee, een mannetje en een vrouwtje.  
(nu mogen de kinderen in de kerk hun knuffeldieren bij de ark brengen)  
Tijgers, honden, zebra’s, pandaberen, koeien, olifant, alles ging erin. 
(ik lees wel op waar ze mee aankomen en help in de ark zetten) 
 
Op een nacht droomde ik weer:  
God zei: Morgen Noach, dan is het zover. 
Die nacht begon het te regenen.  
Iedereen werd onrustig…… 
(hier zachtjes regen laten horen, regelt Henk) 
 



Halverwege de nacht zijn we allemaal in het schip gegaan. 
De nacht erna hoosde het.  
 
(hier horen we de regen harder en beginnen de vrijwilligers de blauwe plastic kleden van 
voren naar achteren  langzaam de kerk in te trekken. Kinderen Rondom 12 op de voorste 
stoelen. Op de zijkanten leiding kindernevendienst? Eventueel kerkenraad? En op 
kippenrek kan het van links naar rechts over de breedte. De bedoeling is dat de  iedereen 
even voelt wat het is onder water te komen. Wellicht ook goed als achteraan ook wat 
mensen zitten om later weer op te rollen) 
 
De putten overstroomden, kelders liepen vol 
Huizen zakten in elkaar. 
Maar er was geen mens die bij ons durfde aan te kloppen. 
Toen zei God: Nu doe ik de deur echt dicht Noach. 
En het bleef doorregenen.  
Veertig dagen en nachten.  
 
Henk stopt de regen en orgel begint te spelen (geen voor en naspel, want dan is effect 
weg, alleen de aanzet en we zingen meteen) 
 
Zingen couplet 1 en 2 van het lied van Noach, Het water steeg wel hoog. 
Het water steeg wel hoog 
maar wonder boven wonder 
ging Noach niet ten onder, 
de ark alleen bleef droog, 
de ark alleen bleef droog. 

De dieren gingen mee, 
de groten en de kleinen 
met Noach en de zijnen, 
de dieren twee aan twee, 
de dieren twee aan twee. 

 
 
We keken naar buiten en zagen overal water.  
Alleen maar water en een stralende blauwe lucht 
Ik liet eens een raaf uit, maar die was snel terug. 
Hij kon nergens zitten. 
Een paar dagen later een duif,  
maar ook die was snel terug, want er was nog geen plaats om te rusten. 
Na een paar dagen liet ik de duif weer uit en nu kwam ze terug:  
met een olijftakje in haar snavel.  
Met applaus werd ze binnengelaten,  
want de aarde was weer opnieuw gaan leven.     
En het water zakte en de ark kwam vast aan de grond.  
(kleden weer naar voren binnenhalen en onderwijl zingen) 
 
Zingen couplet 3: Zij dreven maanden rond 
Zij dreven maanden rond 
toen ging het water zakken, 
de duif vond groene takken, 
de ark liep aan de grond, 
de ark liep aan de grond. 



En toen zijn we naar buiten gegaan.  
We keken naar het schip.  
Nou ja  bewaarkist zal je bedoelen. 
Een bewaarkist van God. 
Hierin heeft Hij ons bewaard tijdens de ramp. 
Ik vond dat we er een mooie naam voor moesten verzinnen. 
En ineens schoot me te binnen: ik noem het een ark. 
Deftige mensen noemen hun geldkistje ook ark. 
En in de synagoge bewaren ze de boekrollen,  
die gaan over God en mensen, ook in een ark. 
Ark vond ik een goede naam 
En toen ik nog over de naam stond na te denken  
zag ik opeens de regenboog aan de hemel staan.  
 
(Op de schermen komt een regenboog te staan) 
 
Dat was een teken van God . 
En God zei: dat is een mooie naam Noach: ark, als bewaarkist van God 
En Noach ik beloof je:  
ik zal dit niet weer zo laten gebeuren,  
want ik wil graag dat mensen goed zijn voor elkaar.  
Dat ze in vrede leven met elkaar en met Mij. 
 
Tja…dat was gisteren.  
En weet je wat ik nu doe?  
Ik ga aan het werk. 
Die grote ark, de bewaarkist, die ga ik nu slopen.  
Daar bouw ik weer huizen van om in te wonen  
en om te vertellen en ons te herinneren dat God ons heeft bewaard.    
 
Zingen: couplet 4 en 5 De aarde is weer droog en de regenboog staat hoog. 
De aarde was er weer. 
en mens en dier mocht wonen 
onder de groene bomen, 
in vrede met de Heer, 
in vrede met de Heer.  

De regenboog staat hoog, 
als teken voor de volken, 
Gods woorden te vertolken: 
het land, het land blijft droog, 
het land het land blijft droog. 

 


