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Regen 

Het regent de afgelopen dagen behoorlijk. Op televisie zien we beelden van ondergelopen straten 

en huizen en mensen die naar veiliger plaatsen worden gebracht. Tijdens de Open Kerk  werden  

volop verhalen verteld over verregende vakanties en water wat de tent inliep. Alles nat! Op dat 

moment niet leuk maar het geeft wel mooie en onvergetelijke vakantieverhalen.  

Regenlied 

Onder moeders paraplu 
Liepen eens twee kindjes, 
Hanneke en Janneke, 
Dat waren dikke vrindjes, 
En de klompjes gingen van klik-klak-klik, 
En de regen deed van tik-tak-tik 
Op moeders paraplu, op moeders paraplu. 
 
Toen kwam Jan de wind erbij,     Maar Hanneke en Janneke, 
Die joeg eerst heel zoetjes,   Dat waren flinke klantjes! 
Toen al hard en harder maar   Die hielden stijf de paraplu 
De regen in hun snoetjes.   In allebei hun handjes, 
En Jan de wind die rukte en trok,  En ze lachten blij van hi-ha-hi, 
En op en neder ging de stok   En ze riepen: Jan, je krijgt 'm nie, 
Van moeders paraplu,    't is moeders paraplu, 
Van moeders paraplu.    't is moeders paraplu. 
 

Regen in de Bijbel : de ark van Noach (Genesis) 

God gaf aan Noach de opdracht een ark te bouwen. Er zou een grote vloed komen die alle 
leven, mens en dier zou vernietigen omdat "alle mensen op aarde slecht waren" en "iedereen 
een verderfelijk leven leidde", behalve Noach. Van alle dieren nam Noach een mannetje en 
een wijfje aan boord. Nadat Noach met zijn vrouw en kinderen aan boord was gegaan,  
"braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel 
opengezet". Veertig dagen en nachten bleef het stortregenen. Hierna was de aarde 150 dagen 
met water bedekt. 
Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn 
bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.  
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Na weer veertig dagen liet Noach een raaf los; deze kwam niet terug. Daarna liet hij een duif 
los om te zien of er al ergens droog land was. De duif keerde eerst 
terug. Toen Noach de duif zeven dagen later weer losliet, keerde het 
dier terug met een jong olijfblad. Weer zeven dagen later, liet Noach 
de duif opnieuw los en toen kwam het dier niet meer terug. Zo wist 
Noach dat de wereld weer bewoonbaar was. Na afloop van de 
zondvloed stond de regenboog aan de hemel, teken van God dat er 
geen zondvloed meer zou plaatsvinden.  

 
Regen en zonneschijn: Psalm 84 
 
6Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,   
met in hun hart de wegen naar u.    
7Trekken zij door een dal van dorheid,   
het verandert voor hen in een oase;    
rijke zegen daalt als regen neer.    
8Steeds krachtiger gaan zij voort    
om in Sion voor God te verschijnen. 
 
12Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
13HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Zegen: Licht op mijn weg 
 God, geef licht in mijn hart en licht in mijn ziel, 
 Licht op mijn tong, licht in mijn ogen 
 en licht in mijn oren. 
 Geef licht aan mijn rechter- en licht aan mijn linkerhand, 
 Licht achter mij en licht voor mij uit. 
 Geef licht in mijn spieren en licht in mijn vlees, 
 licht in mijn bloed, licht in mijn haar 

          en licht op mijn huid. 
          Geef mij licht, versterk mijn licht,   
          Maak mij tot licht.                                                            
 
Alle goeds en zegen toegewenst,  Marjolen Veerbeek, ouderenpastor 

Wilt u weer naar de kerkdienst? 
Aanmelden kan  
- via de website: pg-lelystad.nl.  
Klik vervolgens op kerkdienst 
reserveren 
- lukt het niet via de website dan 
kunt u van maandag tot vrijdag 
tussen 19.00 - 20.00 uur bellen met 
mevrouw Tineke Bijl 0320- 223474. 


