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Uw bijdrage voor de collecte kunt u geven via:
- NL86 RABO 0327 3796 18.
- Scipio app
- Of in de koker bij de uitgang.
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Week van gebed – Licht in het duister



Welkom en mededelingen

Psalm 121: 1, 4



Ps 121: 1

Vers 4

*



Ps 121: 1

Vers 4



Ps 121: 4

Stil gebed, Bemoediging en groet

*



Ps 121: 4

Stil gebed, Bemoediging en groet



Stil gebed
Bemoediging en groet

Psalm 143: 1, 8



Ps 143: 1

Vers 8

*



Ps 143: 8

Gebed van toenadering

*



Gebed van toenadering  

Leefregel



Zingen ‘Breng ons samen’ – Sela

Leefregel



Gebed om de heilige Geest

Zingen ‘Breng ons samen’ – Sela



Gebed om de 
Heilige Geest 

Aandacht voor de kinderen



Luisterlied ‘Met mijn handen samen’

Kaïn en Abel



Kinderen naar de kindernevendienst

Luisterlied ‘Met mijn handen samen’ 



Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen



Schriftlezing: Exodus 13: 17-22

Exodus 13: 17-22
Openbaring 22: 5-9

Matteüs 2: 7-10



Exodus 13: 17-22

17Toen de farao het volk had laten vertrekken, 
leidde God hen niet langs de weg die door het 
gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat 
de kortste route. God dacht namelijk: Als ze 
strijd moeten leveren, konden ze weleens spijt 
krijgen en teruggaan naar Egypte. 18Daarom

Vervolg



liet Hij het volk een omweg maken en door de 
woestijn naar de Rietzee trekken.
De Israëlieten waren als een geordend leger uit 
Egypte weggetrokken. 19Mozes had het 
lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef 
de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te 
doen. ‘God zal zich jullie lot aantrekken,’ had 

Vervolg



hij gezegd, ‘en dan moeten jullie mijn lichaam
van hier met je meenemen.’
20Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze 
hun kamp op in Etam, aan de rand van de 
woestijn. 21De HEER ging voor hen uit om hun 
de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s 
nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze 

Vervolg



dag en nacht verder trekken. 22Overdag ging
de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s 
nachts de vuurzuil.

Openbaring 22: 5-9



Openbaring 22: 5-9

5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht 
van een lamp of het licht van de zon hebben 
ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht 
zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in 
eeuwigheid.
6Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is 
betrouwbaar en waar. De Heer, de God die

Vervolg



profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om 
aan zijn dienaren te laten zien wat er 
binnenkort gebeuren moet.’
7‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt 
aan de profetie van dit boek.
8Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde 
en zag. En toen ik alles gehoord en gezien

Vervolg



had, wierp ik me neer aan de voeten van de 
engel die me deze dingen liet zien, om hem te 
aanbidden. 9Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben 
een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en 
zoals degenen die zich houden aan wat er in 
dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 

Matteüs 2: 7-10



Matteüs 2: 7-10

7Daarop riep Herodes in het geheim de 
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen 
weten wanneer de ster zichtbaar geworden 
was, 8en stuurde hen vervolgens naar 
Betlehem met de woorden: ‘Stel een 
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur 
mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat

Vervolg



ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 
9Nadat ze de koning hadden aangehoord 
gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze 
hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil 
bleef staan boven de plaats waar het kind was. 

Lied 496: 1, 3



L 496: 1

Vers 3

*



L 496: 1

Vers 3



L 496: 3

Preek

*



L 496: 3

Preek



Lied 919: 1, 2, 4



L 919: 1

Vers 2

*



L 919: 1

Vers 2



L 919: 2

Vers 4

*



L 919: 2

Vers 4



L 919: 4

Kinderen terug uit kindernevendienst

*



L 919: 4

Kinderen terug uit kindernevendienst



Kinderen terug uit de kindernevendienst

Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed



Stil gebed
Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Dankgebed en voorbeden



Collectedoel van deze zondag:

Diaconie

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.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. PG Nijverdal

Lied 834: 3



L 834: 3

Wegzending en zegen

*



Zegen, 

Gezongen amen



Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Graag tot de volgende keer.










