
Zondag 30 januari 2022

Wij vieren vandaag het Heilig Avondmaal

Welkom in De Regenboog!



Ouderling van dienst: Jan Jelsma

Ouderling van welkom: Gerrit Stokvis

Diakenen: Dinand en Klazien Imhof

Wim en Hannie Middelesch

Aankondiging collecte

Voorganger: ds. Bertine van de Weg

Lector: Jolanda Kleiwerd

Organist: Rien Hoekjen



Collectedoel van deze zondag:

Caravanproject 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. Diaconie PG

Nijverdal o.v.v. Caravanproject
Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling
Gerrit Stokvis

Zingen: Lied 885:1





Stil gebed



Stil gebed

Bemoediging
Groet

Zingen: Lied 885: 2





Gebed



Gebed 

Aandacht voor de kinderen



Voor de kinderen

Lied: Kijk daar, een metselaar





De kinderen gaan naar de nevendienst

Eerste schriftlezing: 1 Koningen 8: 22-30



Eerste schriftlezing: 1 Koningen 8: 22-30

22Toen wendde Salomo zich naar het altaar van
de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde
Israëlieten, hief zijn handen ten hemel 23en zei:
‘HEER, God van Israël, er is geen god zoals U,
noch boven in de hemel, noch beneden op de
aarde. U houdt u aan het verbond en blijft trouw
aan uw dienaren die U met heel hun hart toegewijd
zijn. 24U hebt u gehouden aan wat U uw dienaar, 

Vervolg 



mijn vader David, hebt beloofd. U hebt het niet bij
woorden gelaten, maar U bent vandaag uw belofte
daadwerkelijk nagekomen. 25Daarom vraag ik U,
HEER, God van Israël, of U zich ook wilt blijven
houden aan wat U uw dienaar, mijn vader David,
hebt beloofd, namelijk dat U zijn nakomelingen de
troon van Israël nooit zult ontzeggen, zolang wij
tenminste op het rechte pad blijven door U
toegewijd te zijn, zoals ook hij U toegewijd was. 

Vervolg 



26Welnu, God van Israël, moge de belofte die U uw
dienaar, mijn vader David, hebt gedaan, bewaarheid
worden. 27Zou God werkelijk op aarde kunnen
wonen? Zelfs de hoogste hemel kan U niet
bevatten, laat staan dit huis, dat ik voor U heb
gebouwd. 28HEER, mijn God, hoor het smeekgebed
van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen
die ik vandaag tot U richt. 29Wees dag en nacht
opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de

Vervolg 



plaats waarvan U zelf hebt gezegd dat daar uw
naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar
deze tempel richt. 30Luister naar de smeekbeden
die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel
richten, luister naar ons vanuit de hemel, uw
woonplaats, luister en schenk ons vergeving.

Zingen: Lied 280: 1 en 2



Vers 2



Tweede schriftlezing: 1 Korinthiërs 3: 10-17



Tweede schriftlezing: 1 Korinthiërs 3: 10-17

10Overeenkomstig de taak die God mij uit genade
heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop
voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet.
11Want niemand kan een ander fundament leggen
dan er al ligt – Jezus Christus zelf –, 12maar op dat
fundament kan verder worden gebouwd met goud,
zilver en edelstenen óf met hout, hooi en stro. 13Van

Vervolg 



ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is
opgebouwd; op de dag van het oordeel zal dat
lijken, want dan zal het door vuur aan het licht
worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders
werk waard is. 14Wanneer iemands bouwwerk blijft
staan, zal hij worden beloond. 15Wanneer het
verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf
zal worden gered, maar als het ware door het vuur
heen. 16U weet toch dat u een tempel van God bent

Vervolg 



en dat de Geest van God in uw midden woont?
17Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem
vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die
tempel bent u zelf.

Zingen: Lied 280: 5



Derde schriftlezing: Johannes 2: 13-25



Derde schriftlezing: Johannes 2: 13-22

Jezus in de tempel
13Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus
naar Jeruzalem. 14Daar trof Hij op het tempelplein
de handelaars in runderen, schapen en duiven aan,
en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij
maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de
tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet
het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun

Vervolg



tafels omver 16en riep tegen de duivenverkopers:
‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis
van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen dachten aan wat er
geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal
Mij verteren.’ 18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk
teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ 19Jezus
antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en Ik
zal hem in drie dagen weer  opbouwen.’
20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel

Vervolg 



geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie
dagen weer opbouwen?’ 21Maar Hij sprak over de
tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding uit de
dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit
gezegd had, en zij g
eloofden de Schrift 
en alles wat
Jezus gezegd had.

Zingen: Lied 280:6



Preek



Preek

Zingen: Lied 422





Vers 2





Vers 3





De kinderen komen terug



De kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecte van deze zondag



Collectedoel van deze zondag:

Caravanproject 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. Diaconie PG

Nijverdal o.v.v. Caravanproject
Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Voorbeden

Liede: Voor ieder van ons





Tafelgebed

Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn



Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed



Dankgebed

Slotlied: Psalm 150: 1 en 2





Vers 2





Zegen



Zegen

afgesloten door een
gezamenlijk gezongen 
Amen

Een gezegende week toegewenst!




