
De orde van dienst zondag 7 maart 2021 om 10 uur 
Thema van deze belevingsdienst “Onder Gods paraplu”. 
 
- welkomstwoord. 
 
- Lied over de regenboog als teken van Gods trouw 
https://www.youtube.com/watch?v=UfoyIrhjhPs&feature=youtu.be 
 
Aansluitend één couplet van “Ik zal er zijn”  
https://youtu.be/xViEENT8w7g 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

 
- Stilte, woorden aan het begin 
 
- Vandaag gaat het over  
 
- Wat is nu eigenlijk een regenboog 
   terug in de klas van de natuurkunde 
https://youtu.be/GT_-Z1AJlKk  
 
- We staan stil met De Lofstem uit Ederveen, Gods Regenboog  
    https://youtu.be/tv2qcadBU0s 
 
Tekst: 
Gods Regenboog 
Heer, soms kijk ik naar omhoog, 
zoekend naar Uw regenboog. 
‘t Teken dat Gij Noach gaf 
na de scheppings zwaarste straf. 
 
Vader, met die boog hebt Gij beloofd, 
eeuw'ge trouw aan ieder die gelooft. 
Ik weet als ik naar die kleuren kijk, 
God regeert Zijn Rijk. 
 
Heer, wanneer er niets meer wil, 
word ik diep van binnen stil. 
‘k Denk dan aan de regenboog 
in de wolken, Hemelhoog. 
 
Vader, met die boog vertelt U mij, 
"Wat er ook gebeurt Ik ben erbij." 
Ik weet als ik naar die kleuren zie, 
God verlaat mij niet. 
 
Vader, met die boog geeft U mij zicht, 
op een leven in Uw Eeuwig Licht. 
Ik weet als ik aan die kleuren denk, 
dit is Gods geschenk. 
 
Om Uw Hemeltroon zo hoog, 
straalt een grote regenboog. 
‘t Teken van Genade groot, 

https://www.youtube.com/watch?v=UfoyIrhjhPs&feature=youtu.be
https://youtu.be/xViEENT8w7g
https://youtu.be/GT_-Z1AJlKk
https://youtu.be/tv2qcadBU0s


ook voor mij door Jezus' dood. 
 
- Kyrië 
De nood van ons hart en onze wereld brengen we bij de God van de Regenboog in het 
vertrouwen dat Zijn naam “Ik zal er zijn” is.  
 
We bidden  
  
Heer, ontferm U. 
Ik raak zo veel kwijt.  
Ik word zo onzeker. 

 
 
Heer, ontferm U. 
Soms kruip ik weg. 
Ik weet het niet meer. 
 

 
 
We zoeken ruimte om te leven. 
De regels zijn moeilijk vol te houden.  

 
Klant ontroerd bij winkelactie Klazienaveen: 'Dat dít weer kan' | RTL Nieuws 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5217345/klant-ontroerd-bij-winkelactie-
klazienaveen-dat-dit-weer-kan 

 
Heer, ontferm U over die wereld veraf 
die de zelfde regenboog ziet als ik. 

 
Ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes weer vrij: ‘Dacht dat ik 
dood ging’ | RTL Nieuws 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5217376/ontvoerde-
nigeriaanse-schoolmeisjes-weer-vrij-dacht-dat-ze-me-zouden 

 
Juist in deze tijd, God, gebeurt er zo veel in een mens.  
Soms gebeurt er in je wat je helemaal niet wilt. 
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Je hebt er ook geen controle over.  
 

 
 
 
- Stilte 

 
- Glorialied – ik ben Gods Kind 
https://www.youtube.com/watch?v=AphAzVfHPK4 
 
Refrein 
De regenboog 
Is een teken van Gods trouw 
Van het verbond dat God de Vader 
Sloot met mij en jou 
  
Couplet 1 
Ik mag kind van de Vader zijn 
En luist’ren naar zijn stem 
Hij zorgt iedere dag voor mij 

https://www.youtube.com/watch?v=AphAzVfHPK4


Heel mijn leven is voor Hem 
Ik ben Gods kind 
 
Refrein: 

 
Couplet 2 
Ik wil Jezus volgen elke dag 
In wat ik doe en denk en zeg 
Ik wil steeds meer zijn zoals Hij 
Want Jezus is de weg 
Ik volg de Heer 
 
Refrein: 
  
Bridge 
De regenboog 
Is een teken van Gods trouw 
Van het verbond dat God de Vader 
Sloot met mij en jou 
 
‘k Wil heel mijn leven 
Dichtbij U zijn 
U houdt van mij 
En U laat mij nooit los 
 
U bent mijn Vader 
Ik ben uw kind 
Dank U wel 
Ik hou van U 
 
Refrein: 

 
Ik ben Gods kind; Ik ben Gods kind 
  
Gebed voor we de Bijbel open doen.  
 
Lied “Ken je dit verhaal?” 
https://youtu.be/E2cu_EaAi7o  
 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 
Muziek: Marcel Zimmer © 2002 Celmar Music / Busser & Schröder 
 
 
God zei: Noach bouw een boot  
samen met je zonen 
maak hem sterk en maak hem groot  
- je moet er straks in wonen 
en neem dan heel veel dieren mee,  
wanneer de boot gaat varen 
Ik zal ze sturen twee aan twee –  
Ik wil hun leven sparen 
 
de ark was netjes afgebouwd –  
de intocht kon beginnen 
de dieren liepen twee aan twee  
de ark van Noach binnen 
toen deed God de deur op slot  

https://youtu.be/E2cu_EaAi7o


en liet de wolken komen 
de regen viel met bakken neer  
en bleef en bleef maar stromen 
 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal 
 
de wereld werd een oceaan,  
waarop de ark bleef drijven 
slechts de dieren in de ark  
die zouden overblijven 
maar op een dag was het voorbij –  
het water ging verdwijnen 
de wolken schoven weer opzij –  
de zon begon te schijnen 
 
de aarde werd weer langzaam groen –  
de bomen gingen groeien 
er startte weer een nieuw seizoen  
en bloemen gingen bloeien 
Noach liet de dieren gaan –  
ze mochten gaan proberen 
om elk weer op z’n eigen plek  
op aarde terug te keren 
 
ken je dit verhaal… 
 
toen zei God: kijk eens omhoog –  
zie daar die boog vol kleuren 
luister Noach Ik beloof,  
dit zal niet meer gebeuren 
Ik zal met jullie nog een keer  
de aarde op gaan bouwen 
Ik maak met jou een nieuw begin  
daar mag je op vertrouwen 
 
ken je dit verhaal … (2x) 
 
- We gaan samen naar het verhaal van de regenboog uit de Woord voor Woord 
Kinderbijbel luisteren: 
 
Ze holden allemaal naar boven. Noach had daar een luik gemaakt, maar ze hadden nog nooit 
naar buiten durven kijken. Langzaam ging het luik open. Het licht stroomde binnen.  
Iedereen wilde kijken. Ze staken hun hoofden naar buiten. Wolken en water, verder nog geen 
land te bekennen. 
Toen zei Noach tegen één van de zijn jongens, Sem: “Kom, we laten een duif vrij, dan kan hij op 
verkenning uitgaan.” 
Ze lieten de duif vrij en keken hem na. Sem bleef voor het luik wachten. 
’s Avonds riep hij: “Daar is hij, hij komt terug.” 
De duif kwam aangevlogen maar hij kon bijna niet meer, zo moe was hij. Hij had nergens plaats 
gevonden op de aarde, overal was nog water. 
Noach begreep het. Hij stak zijn arm uit, de duif ging erop zitten en werd binnengehaald. 
Een week later, toen de duif uitgerust was, werd hij weer losgelaten, en die avond zagen ze hem 
terugkomen. Met een mooie boog kwam hij aan. De duif vloog regelrecht naar binnen, naar zijn 
vriendin, de andere duif. Iedereen holde achter hem aan. 



“Hij heeft iets in zijn snavel,” riep de jongen. Nu zag Noach het ook: de duif had een takje, een 
vers olijftakje. De duif had al een paar boomtoppen kunnen vinden! Het water begon dus te 
zakken! Iedereen begon door elkaar te praten en te zingen. Iedereen danste om de duif heen, die 
daar zat met zijn takje. Hij had al een nestje willen maken, maar met één takje begin je nog niet 
veel. 
Dié avond mochten de duiven als eregasten meeëten aan tafel. Midden op tafel stond het takje in 
een vaasje en iedereen vond het takje mooier dan vroeger ooit de mooiste bloem. 
Noach wachtte nog zeven dagen. Toen liet hij de duif vrij. Hij kwam niet meer terug. De aarde 
begon droog te worden en de duif had een plekje gevonden. 
De volgende ochtend liet Noach langzaam het luik zakken. Met knipperende ogen stond hij met 
zijn vrouw in het eerste zonlicht. Zijn zonen stonden om hen heen. 
“Geen mens en geen dier te zien”, zei moeder Noach. 
Maar wij zijn er nu en we hebben de dieren bij ons,” zei Jafet. 
Allemaal modder, alleen maar modder,” zei Cham. 
Maar het is land, we moeten aan het werk,” zei Sem. 
De duif vloog het eerst de ark uit, op zoek naar haar vriend, die al ergens was. Sem wuifde de 
vogel na. 
Kijk daar eens,” riep hij. “Wat is dat?” 
Ze zagen de eerste regenboog van de wereld, met prachtige kleuren er in. 
Noach zei: “Dat is een brug, dat betekent dat God belooft dat Hij nooit, nooit meer zoiets 
vreselijks zal laten gebeuren. Altijd als de regen aankomt, terwijl de zon nog schijnt, zal je die 
kleurenbrug zien en dan weet je het weer, nooit zal er meer zoveel water tussen God en de 
mensen kunnen komen. Nooit zullen God en de mensen meer zover uit elkaar mogen raken.” 
 
- Een aantal kinderen op school hebben samen een prachtig filmpje gemaakt over de ruzie 
tussen de kleuren van de regenboog.  
 
Uitleg Onder Gods paraplu 
 

 
 
- We maken kennis met 3 gasten die in de boot zitten.  

 
Want de duif van Noach zoekt nog steeds of de aarde bewoonbaar is. Altijd weer zie je een duif 
met het olijftakje in zijn snavel:  



”is er al Vrede en Leven voor iedereen?” 
 

 
 
Lied: Kids in Actie – lied  
https://youtu.be/wf4QdRptfwY 
 
Refrein: 
We zijn er op de wereld 
met z’n allen voor elkaar. 
Niemand in z’n eentje, 
want dat is veel te zwaar. 
We moeten elkaar helpen, 
ook wanneer het moeilijk gaat, 
zodat iedereen, groot en klein, 
er nooit alleen voor staat. 
 
Rainbow de duif 
vliegt erop uit, 
van oost naar west, 
van noord naar zuid. 
Terug van zijn reis 
vertelt hij je dan 
wie en waar 
je helpen kan. 
Roekoe, roekoe, roekoekoe. 
Roekoe, roekoe, roekoekoe. 
 
Er zijn miljoenen kind’ren 
die zwerven over straat, 
of werken in fabrieken 
of als een kindsoldaat. 
Ze kunnen niet naar school toe, 
voor hen geen sport en spel. 
Dus komen wij in actie 
voor kinderen in de knel. 
 
Refrein 
 
- Gebedsmuur 
 
- In deze belevingsdienst staan we deze zondag ook stil bij de lege plaats die onze lieve 
mem, beppe, oerbeppe en beppi in ons midden achter laat. 
 
- Ons gebed 
 
- Teken van hoop 

https://youtu.be/wf4QdRptfwY


 
- Een lied om stil te staan en na te denken. 
Rainbow Kacey Musgraves  
https://www.youtube.com/watch?v=2Fz-wVI3R3U&feature=youtu.be    
 
I've been dreaming of friendly faces 
I got so much time to kill 
Just imagine people laughing 
I know some day we will 
And even if it's far away 
Give me through another day 
 
Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 
 
From a distance all these mountains 
Are just some tiny hills 
Wildflowers, they keep living 
While they're just standing still 
I've been missing yesterday 
But what if there's a better place? 
 
Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 
 
La la la la 
La la la la 
 
Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 
 
Nederlandse vertaling: 
Ik heb droomde van vriendelijke gezichten 
Ik heb zoveel tijd om te doden 
Stel je voor dat mensen lachen 
Ik weet dat we eens dat ooit zullen doen 
En zelfs als het nog heel ver weg is 
Geef me nog een dag 
 
Overdek me met zonneschijn 
Overlaad me met goede tijden 
Vertel me dat de wereld rond tolt van begin af aan 
En alles komt goed 
Bedek me in de zon 
 
Van ver af zijn al deze hoge bergen 
Maar kleine heuveltjes 
Wilde bloemen, ze blijven bloeien 

https://www.youtube.com/watch?v=2Fz-wVI3R3U&feature=youtu.be


Terwijl ze op hun plek stil staan 
Ik ben gisteren kwijt 
Maar wat als er een betere plek is 
 
Bedek me met de zon 
Overlaad me met goede tijden 
Zeg me dat de wereld rond tolt van begin af aan 
En alles goed komt  
Bedek me met zonneschijn 
 
La la la 
 
Overdek me met zonneschijn 
Overlaad me met goede tijden 
Vertel me dat de wereld rond tolt van begin af aan 
En alles komt goed 
Bedek me in de zon 
 
- Slotlied  “ Op U mijn Heiland blijf ik hopen” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNaDF4ceVo0&feature=youtu.be 
 
Op U mijn Heiland blijf ik hopen, 
verlos mij van mijn bange pijn. 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
 
O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed. 
 
Vervul o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt. 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid. 
 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O mocht ik Uwe troost ervaren, 
doe intocht Heer in mijn gemoed. 
 
Wegzending en zegening 
 

 


