
Zondag 28 Februari

Welkom in, en vanuit de Regenboog



Collectedoel van deze zondag:
Kerkelijke doeleinden

Uw bijdrage voor de collecte kunt u 
geven:
Via de bank: NL96 RABO 0327 3796 18.
Of de Scipio app: te vinden in de App 
Store.
Of in de koker bij de uitgang.



Heeft u de Scipio app al gedownload? 
Dit is de app die we binnen de PG Nijverdal gaan 
gebruiken voor het delen van veel informatie, collectegelden 
en waarmee we ook de Actie Kerkbalans digitaal kunnen 
organiseren. Voor meer informatie zie nummer 12 van Het 
Kerkvenster.
Stuur een mailtje naar reactie@pgnijverdal.onmicrosoft.com om 
toegang te krijgen (Dus: .com!). Daarna kunt u de app 
downloaden en al direct gebruiken. Let op: iedere gebruiker 
binnen het gezin moet zich aanmelden via een eigen e-mailadres. 



Ouderling van dienst: Bert Nijhoff

Organist: Jan Ebeltjes

ds. Roelinka Klein Kranenburg, Amersfoort

Welkomsouderling: Piet Jansen

Lector: Ria Brouwer



Welkom en mededelingen

Vdeo: Charly Luske



Gebed



Orgelspel: Lied 807

Kyriegebed



Lied 525

Orgelspel
Lied 807



Lied 807: 1 t/m 6

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

Vers 2



Lied 807: 2

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

Vers 3



Lied 807: 3

De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

Vers 4



Lied 807: 4

De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Vers 5



Lied 807: 5

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Vers 6



Lied 807: 6

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Project voor de kinderen



Project voor de kinderen

Orgelspel
Lied 807



Schone voeten

Een spoor van Liefde



Gebed



Projectlied: Achter U aan

Je handen wassen voor het eten dat is heel gewoon. 

Maar kijk eens naar je voeten, zijn ze vies of zijn ze schoon? 

Wie komt daar aan met water en wie knielt daar voor je neer? 

Dat kan U toch niet doen, roept Petrus, U bent onze Heer! 

Maar Jezus wast jouw voeten, ook al vind je het wat raar. 

Wat ik voor jullie doe, zegt Hij, doe dat ook voor elkaar.

Refrein



Projectlied: Achter U aan

U gaat de weg, die ik niet ken

Maar ik laat U niet zomaar gaan

Gaat U maar voor, ik volg Uw spoor

Ik ga achter, achter U aan

Schriftlezing: Marcus 9: 2-10



Schriftlezing: Marcus 9: 2-10



Schriftlezing: Marcus 9: 2-10

Marcus 9: 2-10



Marcus 9: 2-10

2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar 
ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen 
veranderde hij van gedaante, 3zijn kleren gingen 
helder wit glanzen, zo wit als geen enkele 
wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen 
krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met

Vervolg



Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het 
woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat 
wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor 
u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet 
goed wat hij moest zeggen, want ze waren door 
schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een 
wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit 
is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 

Vervolg



8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand 
meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat 
ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden 
gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou 
zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, 
maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij 
bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Lied 925



Lied 925

Orgelspel
Lied 925



Lied 925: 1

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Overdenking



Overdenking

Orgelspel
Lied 925



Overdenking

Video: De Onderstroom



Gebed



Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden



Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Video: Slotlied



Collectedoel van deze zondag:

Kerkelijke doeleinden

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal

Slotlied, Video: In de bloembol



Mededeling over de collectes



Zegen, 

Gesproken amen



Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Graag tot de volgende keer.


