
Zondag 14 augustus

Welkom in De Regenboog 

en iedereen die via de media 
met ons verbonden is.  



Voorganger                 : ds. J.D.Th. Wassenaar 
Ouderling van dienst   : Christien Nissink
Ouderling van welkom: Truus van Asselt
Diakenen                    : Jan Erenhard,

: Johan Scheppink
Organist                      : Rien Hoekjen

Collectedoel 



Collectedoel: 

ZWO - Zomerzendingscollecte

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. ZWO Zomerzending

of via de Scipio app

Welkom



Welkom 

en

mededelingen

Zingen: Psalm 146: 1, 2



1b



Vers 2



2b



Stil gebed



Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 146: 3



3b



Gebed



Gebed

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 1-7 



Schriftlezing: 2 Koningen 4: 1-7 

Elisa helpt een arme weduwe
1Op een keer riep de vrouw van een van de 
profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn man, uw dienaar, 
die zoals u weet altijd groot ontzag had voor 
de HEER, is gestorven. Nu zal mijn 
schuldeiser komen en mijn twee kinderen als 
slaven meenemen.’ 2‘Wat kan ik voor u doen?’

Vervolg lezing 



vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, wat hebt u nog 
in huis?’ ‘Alleen een kruikje olie, heer,’ 
antwoordde ze, ‘verder niets.’ 3Toen zei Elisa: 
‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen 
vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. 
4Als u weer thuiskomt, doe dan de deur 
achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie 
in die kruiken en kannen over; telkens als er

Vervolg lezing 



een vol is, neemt u een volgende.’ 
5Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter 
zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en 
kannen een voor een aangaven, goot ze de 
olie over. 6Gaandeweg raakten ze allemaal 
vol. ‘Geef de volgende eens aan,’ zei ze tegen 
haar zoon. Maar die antwoordde: ‘Er zijn er 
niet meer.’ Toen hield de olie op te vloeien. 

Vervolg lezing 



7De weduwe ging terug naar de godsman en 
vertelde hem wat er gebeurd was. ‘Die olie 
moet u verkopen om uw schuld af te betalen,’ 
zei hij. ‘En van wat er overblijft kunnen u en 
uw kinderen leven.’

Zingen: Psalm 146: 4, 5



4b



Vers 5



5b



Schriftlezing: Lucas 18: 1-8 



Schriftlezing: Schriftlezing: Lucas 18:1-8

1Hij vertelde hun een gelijkenis over de 
noodzaak om altijd te bidden en niet op te 
geven: 2‘Er was eens een rechter in een stad 
die geen ontzag had voor God en zich niets 
aan de mensen gelegen liet liggen. 3Er 
woonde ook een weduwe in die stad, die 
steeds weer naar hem toe ging met het 

Vervolg lezing



verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn 
tegenstander.” 4Maar lange tijd wilde hij dat 
niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al 
heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets 
aan de mensen gelegen liggen, 5toch zal ik die 
weduwe recht verschaffen omdat ze me last 
bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me 
komen en vliegt ze me nog aan.’ 6Toen zei de

Vervolg lezing



Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al 
minacht hij ook het recht. 7Zal God dan niet 
zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen 
die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij 
hen wachten? 8Ik zeg jullie dat hij hun spoedig 
recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon 
komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

Zingen: Lied: 1008: 2, 3  



2b



Vers 3



3b 



Verkondiging



Verkondiging

Zingen: Lied: 978: 4 



4b



Geloofsbelijdenis



Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 136: 13



Avondgebed



Avondgebed

Collectedoel 



Collectedoel: 

ZWO - Zomerzendingscollecte

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. ZWO Zomerzending

of via de Scipio app

Slotlied: 655: 4, 5 



Vers 5





Zegen

Gemeente 
antwoordt met 

gezongen 
‘Amen’ 

Groet 



Wij wensen u een goede week


