
Welkom in Het Centrum

Zondag 17 januari
Voorganger: ds. Hans van Dalen

Ouderling van dienst: Lia Nauta

Welkomstouderling: Alie ter Avest

Lector: Jenny Senkeldam

Organist: Harrie Samsen





Meld je aan via [WEBSITE]

Doe mee met de gebedsweek in Nijverdal / 
Hellendoorn

Datum Tijd Verzorging  / locatie

Zondag 17/1

Maandag 18/1 19-20u Beth Shalom

Dinsdag 19/1 19-20u Kleine Kapel (PGN)

Woensdag 20/1 19-20u Vrij Evangelische Gemeente

Donderdag 21/1 19-20u D’Oale Grieze (PGH)

Vrijdag 22/1 19.30-21u De Levensbron

Zaterdag 23/1

Zondag 24/1 19-20u De Levensbron

van de betreffende kerk, deelname kan alleen online!



Collectedoel van deze zondag : 
Nus Falau en Neubrandenburg

U kunt uw gift geven in de collectekoker.
Ook kunt u uw gift geven 
via de Scipio-app

Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal (O.v.v. Nus Falau en 

Neubrandenburg)

NL86 RABO 0327 3796 18



In het toezeggingsformulier van de AKTIE Kerkbalans is 

helaas een foutief registratienummer opgenomen voor 

Scipio. Als u uw toezegging wilt doen via Scipio kunt u 

aangeven uw registratienummer vergeten te zijn. U 

krijgt dan het juiste nummer via de mail toegezonden.

Dank voor uw toezegging!



Aanvangslied Psalm 133 (staande)

Welkom

Mededelingen kerkenraad



vervolg



vers 2



vervolg



vers 3



stilte



Stilte

Onze Hulp

Groet

Psalm 96



gebed

Psalm van de zondag Psalm 96

De organist speelt de melodie, 

De predikant leest enkele verzen

De organist speelt nogmaals de 

melodie



Gebed om verlichting met de 

Heilige Geest

1e Schriftlezing



1e Schriftlezing:

Jesaja 62: 1 t/m 5



vervolg

621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,

omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt

en de fakkel van haar redding brandt.
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien,

alle koningen je majesteit.

Men zal je noemen bij een nieuwe naam

die de HEER zelf heeft bepaald.
3Je zult een schitterende kroon zijn

in de hand van de HEER,



vervolg

een koninklijke tulband

in de hand van je God.
4Men noemt je niet langer Verlatene

en je land niet langer Troosteloos oord,

maar je zult heten Mijn verlangen

en je land Mijn bruid.

Want de HEER verlangt naar jou

en je land wordt ten huwelijk genomen.
5Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,

zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,



Orgelspel Lied 176

en zoals de bruidegom zich verheugt over 

zijn bruid, zo zal je God zich over jou 

verheugen.



2e Schriftlezing

Orgelspel Lied 176

Om Sions wil zwijg ik niet stil…



2e Schriftlezing:

Marcus 14: 22 t/m 25



22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het 

zegengebed uit, brak het brood, deelde het 

uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’
23En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit 

en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij 

zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het 

verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik 

verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van 

de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er 

opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

Verkondiging



Verkondiging

Marcus 14: 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet 

meer van de vrucht van de wijnstok drinken 

tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal 

drinken in het koninkrijk van God.’

(afgesloten met Lied 653: 5)

Meditatief orgelspel Lied 653





Meditatief orgelspel Lied 653: 7

De tafel wordt gereed gemaakt

Gij zijt de wijnstok van het leven

In duizend ranken uitgebreid

Het leven, ons in U gegeven

Draagt goede vruchten op zijn tijd.

Laat ons uw ranken zijn voorgoed,

Doorstroom ons met uw hartenbloed



collecteaankondiging
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Pastorale mededelingen

Viering van het Heilig Avondmaal



JdH 543: 1 en 4

Geloofsbelijdenis (gesproken)



1.

‘k Heb geloofd en daarom zing ik,

daarom zing ik van genâ,

van ontferming en verlossing

door het bloed van Golgotha.

Daarom zing ik U, die stervend

alles, alles hebt volbracht,

Lam Gods, dat de zonde wegneemt,

Lam van God, voor ons geslacht!
vers 4



Onderwijzing bij het Avondmaal

4.

Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik,

daarom zing ik U ter eer,

’s werelds Heiland, Hogepriester,

aller heren Opperheer!

Zoon van God en Zoon des mensen,

o, kom spoedig in Uw kracht,

op des hemels wolken weder!

Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.



Avondmaalsgebed



Avondmaalsgebed

Voorbeden

Onze Vader 

Nodiging



Gemeenschap van brood en wijn

Nodiging



Dankzegging na de maaltijd

Gemeenschap van brood en wijn



Slotlied Lied 581: 6 muzikaal intermezzo

Dankzegging na de maaltijd    

Dankgebed



Zegen

U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;

in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.



Zegen (staande)

Gesproken: Amen



Een gezegende week gewenst
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