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De Regenboog, Nijverdal 
 

22 mei 2022 
18.30 uur 
Grotestraat 127, Nijverdal 
 
Voorganger: ds. Hans Baart 
 
 
 
 

Muziek 
 
INTREDE 
 

Welkom namens de kerkenraad 
 
Handdruk 
 
We gaan staan. 
 
*Lied/Psalm 121: 1 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 
 
Stilte voor concentratie en gebed 

 
Bemoediging en groet 
V Onze hulp is de Naam van de Heer 
G die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Trouw tot in eeuwigheid 

  laat Hij niet los wat zijn hand heeft opgepakt. 
  

V Genade zij u en vrede 
  van de Eeuwige die onze Vader is, 
  en van Jezus Christus de Opgestane, 

G Amen. 
 
We gaan zitten. 

 
 *Kyrië in oorlogstijd: Lied 1010: 2 en 3 

 
Kyriegebed (gesproken) 
 
*Lied/Psalm 98: 3 en 4 ‘Laat heel de aarde’ 

  
 
DIENST VAN DE SCHRIFT 
 
 Een paar woorden bij de lezing  
 
 *Lied 315 als gebed bij de opening van de Schrift ‘Heb dank, o God van alle leven’ 
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Lezing van Markus 2:1-5 (NBV21) 
21Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij 
weer thuis was. 2Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen 
plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods boodschap. 3Er werd ook een 
verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4Omdat ze 
door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg 
boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de 
verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. 5Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij 
tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ 

 
 Overdenking ‘Ziek ben je samen’ 
 
 *Lied 860 ‘Gij die ons hebt geschapen’ 
 
 
DIENST VAN DE TOEWIJDING 
 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk luthers avondgebed 
V Heer, blijf bij ons,  
 want het is avond en de nacht zal komen. 
 
G Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
V aan de avond van de dag 

aan de avond van het leven 
aan de avond van de wereld. 
 

G Blijf bij ons 
V met uw genade en goedheid 

met uw troost en zegen 
met uw Woord en Sacrament 
 

G Blijf bij ons 
V wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge, bittere dood 
 

G Blijf bij ons 
V in leven en sterven 

in tijd en eeuwigheid.  
G Amen 
 

 Collecten 
 
 We gaan staan. 
 

De Tien Woorden als Geloofsbelijdenis (naar Dienstboek I, blz. 844) 
V Belijden we samen waar we voor staan 

in het leven dat ons gegeven wordt: 
 

G Wij geloven met hart en ziel 
V dat de HEER onze God is, de enige. 
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Hij heeft ons bevrijd (I) 
Hij is ons hoogste goed: 
niets anders zullen wij dienen. 
 

G Wij geloven, 
V dat de HEER al onze beelden van Hem te boven gaat; 
V dat ieder mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen is  (II) 

om Gods Naam eer aan te doen. (III) 
 

G Wij geloven, 
V dat de dag van de HEER heilig is (IV) 
 
G Wij geloven 
V dat eerbied ons past 

voor ouders die met ons meegingen 
op weg naar het land van Gods belofte. (V) 
 

G Wij geloven, 
V dat enkel liefde de dood overwint (VI) 

dat wij elkaar trouw mogen zijn, 
zoals God zich met ons verbonden heeft. (VII) 
en dat we op deze wereld niet méér moeten willen nemen 
dan ons toekomt. (VIII) 
 

G Wij geloven, 
V dat we God zich verheugt als we onze naaste hoog houden (IX) 
 en als hebzucht en jaloezie plaatsmaken voor gunnen. (X) 
 
G Dat geloven en belijden wij, 
V voor God en elkaar. 
G Amen 

 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
 *Slotlied/-psalm 121: 4 ‘de Heer zal u steeds gadeslaan’ 
 

Zegen voor onderweg (St. Patrick) 
V De Heer zij vóór je, om de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij áchter je, om je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer zij ónder je, om je op te vangen als je valt. 
De Heer zij ín  je, om te troosten bij verdriet. 
De Heer zij óm je héén als een beschermende muur, als anderen over je heen vallen. 
De Heer zij bóven je, om je te zegenen.  
Zó zegene ons de goede God, 
vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.  

 G Amen (gezongen?) 
 
Muziek 


