
Zondag 15 mei
viering Heilig Avondmaal

Welkom in De Regenboog 

en iedereen die via de media 
met ons verbonden is.  



Voorganger                : ds. Hans van Dalen    

Ouderling van dienst  : Lia Nauta 

Ouderling van welkom: Gerrit Stokvis

Diakenen                     : Bernard & Lia Feddes, 
Dinand & Klazien Imhof, Sybrand Kollenstaart

Organist                      : Rien Hoekjen 

Lector : Ria Brouwer 

Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

Diaconie – Hospice Noetsele

De collecte wordt gehouden bij de uitgang

ook kunt u uw bijdrage geven via de bank: 
NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG 

Nijverdal o.v.v. Hospice Noetsele

of via de Scipio app

Orgelspel 



Organist Rien Hoekjen 

speelt Lied 282

Genesteld aan uw hart 
en aan uw altaar kind aan huis

Welkom en mededelingen



Welkom 

en

mededelingen

Zingen: Psalm 98: 1 en 4 



Vers 1b



Vers 4a



Vers 4b



Stilte, Onze Hulp en groet (staande) 



Stilte, 

Onze Hulp en groet 

Smeekgebed



Smeekgebed

Loflied: 161: 1, 2, 3  Evang. Liedbundel



Loflied: 161: 1       Evang. Liedbundel

Komt laat ons vrolijk zingen,
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels,
uit niet tot leven riep.
Met nevels als een sluier,
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels,
over de velden strooit.

Vers 2



Loflied: 161: 2     Evang. Liedbundel

Die heuvels schiep en dalen,
waar hij de aard' betrad;
die zon en maan en sterren,
tot licht gaf op ons pad.
Looft hem die ook de mensen,
tot vreugd geschapen heeft
en die ons onze schulden,
om Jezus' wil vergeeft.

Vers 3



Loflied: 161: 3        Evang. Liedbundel

O God die ons in Christus,
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest



Gebed om verlichting 

met de Heilige Geest

kinderen gaan naar de nevendienst 



kinderen gaan naar 

de nevendienst 

Schriftlezing: Exodus 19:16-25 



Schriftlezing: Exodus 19:16-25 

16Op de derde dag, bij het aanbreken van de 
morgen, begon het te donderen en te 
bliksemen, er hing een dreigende wolk boven 
de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van 
een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 
17Mozes leidde het volk het kamp uit, God 
tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze

Vervolg lezing



staan. 18De Sinai was volledig in rook gehuld, 
want de HEER was daarop neergedaald in 
vuur. De rook steeg op als de rook uit een 
smeltoven, en de berg trilde hevig. 19Het 
geschal van de ramshoorn werd luider en 
luider. Mozes sprak, en God antwoordde met 
geweldig stemgeluid. 20De HEER was op de 
top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes

Vervolg lezing



naar Hem toe te komen, en Mozes ging naar 
boven. 21De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar 
beneden en waarschuw het volk dat ze niet te 
dichtbij komen in de hoop de HEER te zien, 
want dan zullen velen van hen het leven 
verliezen. 22Ook de priesters, die gewoonlijk 
wel in de nabijheid van de HEER mogen 
komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, 

Vervolg lezing



anders zal de toorn van de HEER tegen hen 
losbarsten.’ 23Mozes antwoordde de HEER: 
‘Het volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons 
immers zelf bevolen de berg af te grenzen en 
als heilig te beschouwen.’ 24De HEER zei: ‘Ga 
naar beneden, en kom samen met Aäron weer 
terug. Maar de priesters en het volk mogen niet 
dichterbij komen, zij mogen de berg niet op

Vervolg lezing



gaan, anders zal mijn toorn tegen hen 
losbarsten.’ 25Mozes ging terug naar het volk 
en bracht hun dit over.

Zingen: Psalm 24: 2 (Nieuwe Psalmberijming)



Zingen: Psalm 24: 2   (Nieuwe Psalmberijming)

Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,
die leugens en bedrog vermijdt
en nooit een valse eed zal zweren.

Schriftlezing: Openbaring 19: 1-9



Schriftlezing: Openbaring 19: 1-9

1Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige 
stem als van een grote menigte zeggen: 
‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn 
van onze God, 2want zijn vonnis is 
betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers 
de grote hoer, die door haar ontucht de wereld 
in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het

Vervolg lezing



bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3

Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt 
op tot in eeuwigheid.’ 4De vierentwintig 
oudsten en de vier wezens wierpen zich neer 
voor God, die op de troon zit, en aanbaden 
Hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ 
5Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof 
onze God! Laten al zijn dienaren die ontzag

Vervolg lezing



voor Hem hebben, groot en klein, Hem loven!’ 
6Toen hoorde ik iets als een stem van een grote 
menigte, van geweldige watermassa’s en van 
krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De 
Heer, onze God, de Almachtige, heeft het 
koningschap op zich genomen. 7Laten we blij 
zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! 
Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn

Vervolg lezing



bruid staat klaar. 8Zij mag zich kleden in 
zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat 
voor al het goede dat gedaan is door de 
heiligen.
9Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig 
zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam 
zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God 
hier zegt, is betrouwbaar.’ 

Zingen: Psalm 24:3



Zingen: Psalm 24:3     nieuwe Psalmberijming

Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.
Dit is het volk dat Hem verwacht;
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.

Verkondiging  



Verkondiging 

‘Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal 
van het Lam zijn uitgenodigd’

(Openbaring 19:9)

Zingen: Lied 282: 1, 2, 3, 4 



Vers 1b



Vers 2a



Vers 2b



Vers 3a



Vers 3b



Vers 4a



Vers 4b



Kinderen komen terug in de dienst



Kinderen komen terug

in de dienst

De Tafel wordt gereed gemaakt



De Tafel wordt gereed gemaakt

Afkondigingen van geboorte en rouw 



Afkondigingen van geboorte en rouw 

Zingen: Lied 340b (geloofsbelijdenis)



Vervolg geloofsbelijdenis



Vervolg geloofsbelijdenis



Vervolg geloofsbelijdenis



Vervolg geloofsbelijdenis



Vervolg geloofsbelijdenis



Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

Diaconie – Hospice Noetsele

De collecte wordt gehouden bij de uitgang

ook kunt u uw bijdrage geven via de bank: 
NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG 

Nijverdal o.v.v. Hospice Noetsele

of via de Scipio app

Nodiging



Nodiging

Vredegroet

Tafelgebed

Avondmaalsgebed



Avondmaalsgebed, 

voorbeden, stil gebed, 

Onze Vader…

Gemeenschap van brood en wijn



Gemeenschap van brood en wijn 

(lopende viering)

Dankzegging en dankgebed



Dankgebed

Slotzang (staande): Lied 657: 1, 4 



Vers 1b



Vers 4a



Vers 4b



Zegen 



Zegen 

Gemeente zingt: 

‘Amen’ 

koffie



In het Spectrum is gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten.

Groet 



Wij wensen u een goede week


