
Zondag 28 augustus 2022

Welkom in De Regenboog!

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.

(Voor de dienst is er gelegenheid koffie te drinken in het 

voorportaal, hierdoor kan de dienst later beginnen)



Ouderling van dienst: Wim Slooijer

Ouderling van welkom: Gerrit Stokvis

Diakenen: Dinand en Klazien Imhof, Jan Vossebelt,

Elze de Groot en Sybrand Kollenstaart

Collectedoel van deze week

Voorganger: ds. Bertine van de Weg

Lector: Jeroen Mensink

Organist: Rien Hoekjen



Collectedoel van deze zondag:

Diaconie – Stichting CHOE

De collecte wordt gehouden bij de uitgang. 

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of

kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

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

Nijverdal o.v.v. St. CHOE
Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling
Gerrit Stokvis

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 6 en 7



Vers 2



Vers 3



Vers 6



Vers 7



Stil gebed



Stil gebed

Bemoediging
Groet

Zingen: De Heer is mijn herder (YouTube)





Gebed 

Aandacht voor de kinderen



Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (YouTube)





De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Marcus 6: 30-44



Schriftlezing: Marcus 6: 30-44

30De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en
vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en
wat ze de mensen onderwezen hadden. 31Hij zei
tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want
het was een voortdurend komen en gaan van
mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te
eten.

Vervolg lezing



32Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats,
om daar alleen te kunnen zijn. 33Maar hun vertrek
werd opgemerkt, en velen herkenden hen; uit alle
steden haastten de mensen zich over land naar die
plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus
en de apostelen. 34Toen Hij uit de boot stapte, zag
Hij een grote menigte en voelde medelijden met
hen, want ze waren als schapen zonder herder, en
Hij onderwees hen langdurig. 35Toen er al veel tijd

Vervolg lezing



was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar Hem
toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is
al laat. 36Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de
dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten
voor zichzelf te kopen.’ 37Maar Hij zei: ‘Geven jullie
hun maar te eten!’ Ze vroegen Hem: ‘Moeten wij
dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen
om hun te eten te geven?’ 38Toen zei Hij: ‘Hoeveel
broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ Ze

Vervolg lezing



gingen kijken en zeiden: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39Hij
zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten
geven om in groepen in het groene gras te gaan
zitten. 40Ze gingen zitten in groepen van honderd en
groepen van vijftig. 41Hij nam de vijf broden en de
twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het
zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn
leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook
de twee vissen verdeelde Hij onder allen die er

Vervolg lezing



waren. 42Iedereen at en werd verzadigd. 43Ze
haalden de overgebleven stukken brood op, waar
wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en
ook wat er over was van de vissen. 44Vijfduizend
mensen hadden van de broden gegeten.

Zingen: Lied 314: 1





Preek



Preek

Zingen: Lied 383



Vers 2



Vers 3



Vers 4



Vers 5



Kinderen komen terug



De kinderen komen terug uit de nevendienst

Collectedoel van deze week



Collectedoel van deze zondag:

Diaconie – Stichting CHOE

De collecte wordt gehouden bij de uitgang. 

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of

kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

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

Nijverdal o.v.v. St. CHOE
Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Voorbeden



Voorbeden

Zingen: Lied 390



Vers 2



Vers 3



Vers 4



Vers 5



Tafelgebed



Tafelgebed

Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn



Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed



Dankgebed

Slotlied: Lied 868: 2 en 5





Vers 5





Zegen



Zegen

Koffie in Het Spectrum



Na de dienst is er in Het Spectrum

gelegenheid elkaar te ontmoeten,

onder het genot van een kopje koffie of thee 

. 

Van harte uitgenodigd!


