
Zondag 1 augustus

Welkom in De Regenboog 

en iedereen die via de media 
met ons verbonden is.  



Voorganger                : ds. Piet van Veen uit  
Harderwijk

Ouderling van dienst  : Lia Nauta

Ouderling van welkom: Anke Bosch

Organist                      : Rien Hoekjen

Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

Diaconie

U kunt uw bijdrage geven via de Scipio app  
of in de koker bij de uitgang van de kerk
of via de bankrekening 
NL86 RABO 0327 3796 18 
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

Welkom   



Welkom 

en

mededelingen

Zingen Psalm 92: 3 (allen)



Zingen
Psalm 92: 3 (allen)







Persoonlijk gebed

Votum en groet



Votum 

en groet

Zingen Lied 195 (allen)



Zingen: 
Klein Gloria 

Lied 195 (allen)





Gebed

• Zingen: Lied 328 (zanggroep) 



Zingen: 

Lied 328 (zanggroep)





Eerste lezing: Deuteronomium 10:12-21 

Gehoorzaamheid leidt tot voorspoed

12Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, 
niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor 
hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat 
u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient 13en 
zijn geboden en wetten, die ik u vandaag 
voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 

Vervolg lezing



14De HEER, die vrij kan beschikken 
over de hoogste hemel en over de aarde en 
alles wat daarop leeft, 15heeft toch alleen voor 
úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken 
juist u, hun nazaten, uitgekozen! 16Besnijd 
daarom uw hart en wees niet langer 
halsstarrig. 17Want de HEER, uw God, is de 
hoogste God en Heer. Hij is de grote, de 

Vervolg lezing



machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt 
zonder aanzien des persoons en is 
onomkoopbaar; 18hij verschaft weduwen en 
wezen recht, neemt vreemdelingen in 
bescherming en voorziet hen van voedsel en 
kleding. 19Ook u moet vreemdelingen met 
liefde behandelen, want u bent zelf 
vreemdelingen geweest in Egypte. 20Toon 

Vervolg lezing



ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, 
wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn 
naam. 21Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt 
met eigen ogen gezien welke grootse, 
indrukwekkende daden hij voor u heeft
verricht: 

Zingen Lied 316: 1, 2, 3, 4 



Zingen: 

Lied 316: 1 (zanggroep), 2 (allen)
3 (zanggroep), 4 (allen)





Vers 2 (allen)





Vers 3 (zanggroep)





Vers 4 (allen)





Tweede lezing: Marcus7:1-23



Marcus 7: 1-23

Rein en onrein

1Ook de farizeeën en enkele van de
schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren 
gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2En 
toen ze zagen dat sommige leerlingen brood 
aten met onreine handen, dat wil zeggen, met 
ongewassen handen 3(de farizeeën en alle 

Vervolg lezing



andere Joden eten namelijk pas als ze hun 
handen gewassen hebben, omdat ze zich aan 
de traditie van hun voorouders houden, 4en 
als ze van de markt komen, eten ze pas als ze 
zich helemaal gewassen hebben, en er zijn 
nog allerlei andere tradities waaraan ze zich 
houden, zoals het schoonspoelen van bekers 
en kruiken en ketels), 5toen vroegen de

Vervolg lezing



farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom 
houden uw leerlingen zich niet aan de tradities 
van onze voorouders en eten ze hun brood met 
onreine handen?’ 6Maar hij antwoordde: ‘Wat is 
de profetie van Jesaja toch toepasselijk op 
huichelaars als u! Er staat immers geschreven:
“Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is 
ver van mij; 7tevergeefs vereren ze mij, want ze

Vervolg lezing



onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van 
mensen.” 8De geboden van God geeft u op, 
maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 
9En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods 
geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities 
overeind te houden! 10Heeft Mozes niet 
gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw 
moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder

Vervolg lezing



vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? 
11Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of 
moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en 
voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat 
‘offergave’ betekent), 12‘waarmee u hem niet 
toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te 
doen, 13en zo ontkracht u het woord van God 
door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog

Vervolg lezing



veel meer van dit soort dingen.’ 14Nadat hij de 
menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: 
‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 
15Niets dat van buitenaf in de mens komt kan 
hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de 
mens naar buiten komen die hem onrein 
maken.’ 17Toen hij een huis was binnengegaan, 
weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen

Vervolg lezing



hem om uitleg over deze uitspraak. 18Hij zei 
tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog 
niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van 
buitenaf in de mens komt, hem onrein kan 
maken 19omdat het niet in zijn hart, maar in zijn 
maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo 
verklaarde hij alle spijzen rein. 20Hij zei: ‘Wat 
uit de mens komt, dat maakt hem onrein. 

Vervolg lezing



21Want van binnenuit, uit het hart van de 
mensen, komen slechte gedachten, ontucht, 
diefstal, moord, 22overspel, hebzucht, 
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, 
afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23al 
deze slechte dingen komen van binnenuit, en 
die maken de mens onrein.’

Zingen: Lied 339a allen



Zingen: 
Lied 339a (allen)





Verkondiging

Thema: Hartkwaal 

Zingen: Lied 721:1(zanggroep), 2 en 3(allen)



Zingen: 
Lied 721: 1 (zanggroep), 

2 en 3 (allen)









Geloofsbelijdenis

Gebed



Gebed

Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

Diaconie
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Zingen: Lied 425 (allen)



Zingen

Lied 425 (allen)







Zegen 

De gemeente 
zingt 

‘Amen’ 

Groet



Wij wensen u een 

een 

goede week


