
Zondag 5 december

Welkom in De Regenboog 

en iedereen die via de media 
met ons verbonden is.  



Voorganger                : ds. Wil Kaljouw

Ouderling van dienst  : Ilonka Schotman

Ouderling van welkom: Gerdinand Piksen

Diakenen : Sybrand Kollenstaart,    
: Marinus van Keulen

Organist                      : Jan Ebeltjes

Lector : Jeroen Mensink

Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

Diaconie kerstactie

U kunt uw bijdrage geven:  
in de koker bij de uitgang van de kerk

of via de bank: NL86 RABO 0327 3796 18 
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal o.v.v. Kerstactie

of via de Scipio app 

Welkom en mededelingen



Welkom 

en

mededelingen

Kaars aansteken



Kaars wordt aangestoken door Thomas:

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
Ons wachten wordt beloond,
Het wordt steeds lichter in de kerk,
Het huis waarin God woont.

Zingen Psalm 139: 1, 14



1b 



Vers 14a 



14b 



Votum en groet



en  Groet 

Inleiding  



Inleiding: 

Bereid je voor 
op de toekomst!

Drempelgebed



Drempelgebed,
als voorbereiding

Zingen Lied 942: 3



3b 



Kyriëgebed



Kyriëgebed, 
om onze nood aan God voor te leggen. 

Allen spreken we uit: 

“Heer ontferm U”

Kindermoment 



Kindermoment: 

God koos mij uit, 
mij een heel gewoon 
meisje. Nu zal 
iedereen over mij 
zeggen: 
“Zij is gezegend”. 

Maria en Elisabeth 



Projectlied 



Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee! 

Couplet



Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. 

Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 

Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. 

Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 

Maar God die draait dat om: Hij werd Zelf heel klein. 

Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn 

En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, 

want jij, je hoort erbij 

Refrein



Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee!

Jij telt mee!

De kinderen gaan naar de nevendienst



De kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed voor de Schriftlezing



Gebed voor de Schriftlezing, 

om Gods woord te verstaan.

Lezen: Maleachi 3: 1-4



Maleachi 3: 1-4

1Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de 
weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn 
tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, 
de engel van het verbond naar wie jullie 
verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van 
de hemelse machten. 2Wie zal die dag kunnen 
doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer

Vervolg lezing



Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een 
edelsmid, als het loog van een wolwasser. 
3Hij zal zitting houden als iemand die zilver 
smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij 
zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan 
zullen ze op de juiste wijze offergaven 
brengen aan de HEER. 4De offers van Juda 
en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde

Vervolg lezing



vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen 
van weleer.

Zingen: Lied 439: 2



2b



Lezen: Lucas 3: 1-6



Lezen: Lucas 3: 1-6

1In het vijftiende jaar van de regering van keizer 
Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, 
en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer 
Filippus over het gebied van Iturea en 
Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen 
Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte 
God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon

Vervolg lezing 



van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de 
omgeving van de Jordaan verkondigen dat de 
mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer 
moesten komen, om vergeving van zonden te 
krijgen, 4zoals geschreven staat in het boek 
met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Een stem roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,

Vervolg lezing 



maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding 
brengt.”’

Zingen: Lied 459: 1, 2, 3



Vers 2



Vers 3



Prediking 



Prediking 

Zingen: Lied 834: 2, 3



Vers 2



Kinderen komen terug in de dienst



Kinderen komen terug in de dienst

Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Voorbeden 



Dankgebed en voorbeden

Collecteaankondiging



Collectedoel van deze zondag: 

Diaconie Kerstactie

U kunt uw bijdrage geven:  
in de koker bij de uitgang van de kerk

of via de bank: NL86 RABO 0327 3796 18 
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal o.v.v. kerstactie

of via de Scipio app 

Zingen: Lied 263: 1, 2, 3



Vers 2



Vers 3



Zegen 



Wegzending en Zegen 

De gemeente 
zingt 

‘Amen, amen, amen’ 

Groet



Wij wensen u een 

gezegende zondag 

en een 

goede week


