
Zondag 13 Juni

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.



Ouderling van dienst: Ilonka Schotman

Organist: Henk de Gooijer

Voorganger: ds. Bertine van de Weg

Welkomsouderling: Henk Morsink

Lector: Jeroen Mensink



Welkom en mededelingen

Lied 280: 1, 2, 5



Lied 280: 1, 2, 5

Vers 2



Vers 2

Vers 5
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Stil gebed, bemoediging en groet



Stil gebed, bemoediging en groet

Luisterlied ‘Ik zal er zijn’

V: Onze Helper is de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft door alle tijden heen
A: en niet loslaat het werk dat zijn hand eens begon.
V: Genade en vrede voor u en voor jou van God onze 

Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de 
gemeenschap met de Heilige Geest.

A: Amen



Gebed



Gebed

Jeremia in de put



Lied ‘Hé, luister mee naar een nieuw verhaal’ 

Bijbel Basics

“Jeremia in de put”



Kinderen naar de kindernevendienst



Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing Exodus 3:1-7 en 10-14



Exodus 3:1-7 en 10-14

1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 
schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te 
weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 
steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg 
van God. 2Daar verscheen de engel van de HEER 
aan hem in een vuur dat uit een doornstruik 
opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond

Vervolg



en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan 
het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 
wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 
4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, 
riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik 
luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ 
waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 
want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de

Vervolg



God van je vader, de God van Abraham, de God 
van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte 
zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn 
volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun 
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, 
ik weet hoe ze lijden. 

Vers 10-14



10Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet 
mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao 
zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 
12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor 
jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het 
volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij 
deze berg vereren.’

Vervolg



13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten 
ga en tegen hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat 
is de naam van die God?” Wat moet ik dan 
zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die 
er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK 
ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 

Psalm 89 1, 7



Psalm 89 1, 7

Vervolg



Psalm 89 1, 7

Vers 7
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Vervolg
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Preek



Orgelspel



Kinderen terug uit de kindernevendienst

Orgelspel



Kinderen terug uit de kindernevendienst

Zingen ‘Je hoeft niet alleen’



Je hoeft niet alleen (melodie: Verbonden met vader en moeder)

Refrein

Je was nog heel klein op die morgen, 
toen doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor jou te zorgen. 
Wij hebben Zijn woord steeds geloofd.



Refrein

Vervolg

Je hoeft niet alleen, 
maar je gaat met die Ander in zee, 
een Vader, een Moeder, een Vriend, 
dat is God, die gewoon zegt: “Ik leef met je mee”.



Refrein

Dat was toen, maar je leeft in het heden, 
ook vandaag ga je verder op weg,
de nevendienst is straks verleden, 
maar hoor goed wat een ieder nu zegt:



Refrein

Kaarsen en wensen

Je hoeft niet alleen, 
maar we gaan graag met jullie in zee,
en hopen en bidden, dat jij later ook 
heel gewoon zegt: “Ik leef met je mee”.



Kaarsen en wensen



Lyanne Versteeg:



Denian Dubbink:



Marit van Ommen:



Thijs Dasselaar



Mette Koldewe:



Ruben Mensink:



Stan Mensink:



Zegenbede Geschenk van Jeugdwerk



Silvan Trenning:



Tijl Harbers:



Yfke Marissen:



Yoek Fransen:



Aimée Pastink:



Zegenbede Geschenk van Jeugdwerk

Zegenlied ‘Ik wens jou’





Pastorale mededelingen

Dankzegging en voorbeden



Dankzegging en voorbeden

Collecte



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 415: 1, 2, 3



Slotlied 415

Vers 1: Zanggroep
Vers 2: Allen

Zegen

Vers 3: Allen

Vers 1 (Zangroep)
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Vers 2 (Allen)
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Zegen



Zegen, 

Gezongen amen

Vers 3 (Allen)
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Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Graag tot de volgende keer.


