


Heeft u de Scipio app al gedownload? 

Dit is de app die we binnen 

de PG Nijverdal gebruiken voor het delen 

van veel informatie, collectegelden 

en waarmee we ook de Actie Kerkbalans digitaal kunnen 

organiseren. 

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. 

mailto:eactie@pgnijverdal.onmicrosoft.com


Collecte voor deze zondag : 
Kerkelijke doeleinden
U kunt hiervoor uw gift geven 
in de collectekoker bij de uitgang, 
via Scipio of op bankrekening
NL96 RABO 0327 3039 72
t.n.v. PG Nijverdal



Welkom in de ochtenddienst in het 
Centrum op 13 juni 2021

Voorganger: Ds. Liesbeth Jansen-Gort
Ouderling van dienst: Piet Wolters
Ouderling van welkom:              Alie ter Avest
Lector: Ineke ten Brug
Organist: Harry Samsen



Orgelspel



Aanvangslied Lied 823: 1 en 4 

Woord van welkom door de ouderling
Mededelingen kerkenraad



Aanvangslied Lied 823: 1 en 4 









Openingswoord 
Stilte, bemoediging en groet 

Gezang170





Gebed om de verlichting van de Heilige Geest 

Schriftlezing Nehemia 9: 5 t/m 20



Nehemia 9: 5 t/m 20
De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, 
Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: ‘Sta op, prijs de HEER, uw 
God, voor eeuwig en altijd:
“Moge uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en 
roem, geprezen zijn. 6

U alleen bent de HEER, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste 
hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles 
wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de 
hemelse machten.



7U bent de HEER, de God die Abram heeft 
uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de 
Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in 
Abraham. 8

U hebt gezien hoe zijn hart trouw bleef aan u, u hebt een 
verbond met hem gesloten en hem beloofd het land van de 
Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de 
Jebusieten en de Girgasieten aan zijn nageslacht te geven. U 
hebt uw woord gehouden, u bent rechtvaardig.



9U zag de ellende van onze voorouders in Egypte,
bij de Rietzee hoorde u hen om hulp roepen. 10Daarop 
verrichtte u tekenen en wonderen bij de farao en al zijn 
dienaren, bij zijn hele volk, omdat u wist hoe slecht zij onze 
voorouders behandelden. Zo vestigde u uw naam, die tot op 
heden voortleeft. 11Voor de ogen van de Israëlieten spleet u 
de zee, midden in de zee liepen zij op het droge. U wierp hun 
achtervolgers in de diepte, als een steen in kolkend water.



12Overdag leidde u hen in een wolkkolom,
’s nachts in een vuurzuil, zodat er licht was op de weg 
die ze moesten gaan. 13U daalde neer op de Sinai, u sprak met 
hen vanuit de hemel, u gaf hun juiste rechtsregels, 
deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden. U 
maakte uw heilige sabbat aan hen bekend, u gaf hun uw 
geboden, voorschriften en wetten bij monde van uw dienaar 
Mozes. 15Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de 
hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een 
rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit 
te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. .



16Maar onze voorouders hebben zich misdragen; 
koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden.
17 Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die 
u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider 
aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent 
een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer 
trouw: u verliet hen niet.



Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: 
‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 19Maar liefdevol 
als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet 
verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij 
dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er de vuurzuil die de 
weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 20U gaf hun uw 
goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger 
met manna, u leste hun dorst met water.

Lied 885  









Schriftlezing Efeziërs 4: 1 t/m 6



Efeziërs 4: 1 t/m 6

1Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook 
dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt 
ontvangen: 2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en 
geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door 
de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te 
bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, 
zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, 
één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die 
boven allen, door allen en in allen is.





Verkondiging



Collecte
Lied 256:1,2 en 4

Orgelspel



Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen



Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen



Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen



Pastorale mededelingen



Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 



Collecte voor deze zondag : 
Kerkelijke doeleinden
U kunt hiervoor uw gift geven 
in de collectekoker bij de uitgang, 
via Scipio of op bankrekening
NL96 RABO 0327 3039 72
t.n.v. PG Nijverdal

Lied 425



Collecte



Collecte



Wegzending en zegen

CollecteLied 415:3



Collecte





Wij wensen u een gezegende zondag en een goede week.


