
Zondag 13 juni

Welkom in De Regenboog 

en iedereen die via de media 
met ons verbonden is.  



Voorganger : ds. Hanneke Paas

Ouderling van dienst : Dick Beltman

Ouderling van welkom : Joke van Weert

Organist : Jan Ebeltjes

Thema :  “Ben jij een IK-mens of een ANDER-mens?”

Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

kerkelijke doeleinden, zoals pastoraat, eredienst, 
onderhoud gebouwen en orgels enz. 

U kunt uw bijdrage geven via de bank: 
NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal
of via de Scipio app (te vinden in de App Store)

of in de koker bij de uitgang van de kerk

Welkom en mededelingen



Welkom 

en

mededelingen

Zanggroep zingt: Psalm 62:4, 6 en 7





Vers 6





Vers 7





Stil gebed, bemoediging en groet



Stil gebed 
Bemoediging 
en groet

Zanggroep zingt: Lied 704:3







Gebed om de Heilige Geest

Geloofsbelijdenis



we belijden 
ons geloof

Luisterlied: Lied 351 ELB



Lied 351 ELB 
Machtig God, Sterke Rots

https://www.youtube.com/watch?v=yzfOzZv7R68 



Schriftlezing: Lucas 12:13-21 

13Iemand uit de menigte zei tegen hem: 
‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis 
met mij moet delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: 
‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over 
jullie aangesteld?’ 15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, 
hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want 
iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, 

Vervolg lezing



zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 
16En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 
‘Het landgoed van een rijke man had veel 
opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat 
moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn 
voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: 
Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af 
en bouw grotere, waar ik al mijn graan en

Vervolg lezing



Spreuken 11:26

goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen 
mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in 
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, 
eet, drink en vermaak je. 20Maar God zei tegen 
hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van 
je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de 
schatten die je hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat 
het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, 
maar niet rijk is bij God.’



Schriftlezing: Spreuken 11:26

Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk 
vervloekt, wie het verkoopt, wordt gezegend.

Luisterlied: Lied 58 ELB



we luisteren naar lied 58 ELB: 
Zoek eerst het Koninkrijk van God

https://www.youtube.com/watch?v=s7EUnJzjJFQ 



Schriftlezing: Psalm 14 

Dwazen denken: Er is geen God. Verdorven 
zijn ze, en gruwelijk hun daden,
geen van hen deugt. 2De HEER kijkt vanuit de 
hemel naar de mensen om te zien of er één 
verstandig is, één die God zoekt. 3Allen zijn 
afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, 
niet één. 4Hebben ze dan geen inzicht, die 
kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het 

Vervolg lezing 



brood is en roepen de HEER niet aan. 5Nog 
even, en hen overvalt een hevige angst, want 
God is met de rechtvaardigen. 6Lach maar om 
het vertrouwen van de zwakke – hij vindt zijn 
toevlucht bij de HEER. 7Ach, laat uit Sion redding 
komen voor Israël. Als de HEER het lot van zijn volk 
ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël zich 
verheugen.

Zanggroep zingt Lied 912: 1,2, 5 en 6











Verkondiging: 

“Ben jij een IK-mens of een ANDER-mens?”

Zanggroep zingt Psalm 139: 1 en 14





Vers 14





Dankgebed 



Dankgebed

Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

kerkelijke doeleinden, zoals pastoraat, eredienst, 
onderhoud gebouwen en orgels enz. 

U kunt uw bijdrage geven via de bank: 
NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal
of via de Scipio app (te vinden in de App Store)

of in de koker bij de uitgang van de kerk

Lied 531: 1, 2 en 3,



Lied 531: 1, 2 en 3

de zanggroep zingt vers 1, 

de gemeente zingt vers 2 en 3 mee















Wegzending en Zegen 

De gemeente 
zingt 

‘Amen’ 

Groet



Wij wensen u een 

een 

goede week


