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Welkom in en vanuit De Regenboog!



Ouderling van dienst: Joke Heuver

Ouderling van welkom: Jan Jelsma

Diakenen: Sybrand Kollenstaart

Herma Gottemaker
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Voorganger: ds. Bertine van der Weg
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Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden 
(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

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.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal

Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling Jan Jelsma

Zingen: Psalm 33:1



Psalm 33 vers 1



Stil gebed



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Zingen: Psalm 33 vers 8



Psalm 33: 8



Gebed



Gebed

Zingen: Lied 833 (Engels en Nederlands)



Lied 833 (engels)



Lied 833 Nederlands



Lied 833 Nederlands



Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-28



1 Samuël 1: 1-28

De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel
1 In Rama in de streek Suf, in het bergland van 

Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij 
was een zoon van Jerocham, die een zoon was 
van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, 
en behoorde tot de stam Efraïm. 2Hij had twee 
vrouwen: de ene heette Hanna en de andere 
Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna 
niet. 3Elk jaar ging deze man vanuit zijn



woonplaats naar Silo, om zich daar voor 
de HEER van de hemelse machten neer te buigen 
en Hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de 
twee zonen van Eli, waren daar priesters van 
de HEER. 4Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer 
bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen 
en dochters een stuk van het offervlees. 5Maar 
het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had 
hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot 
gesloten. 6Haar rivale kwetste haar dan diep, door 
haar te sarren omdat de HEER haar geen



kinderen gaf. 7Zo ging het jaar in jaar uit. Elke 
keer als ze naar het heiligdom van 
de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg 
dat ze begon te huilen en haar eten liet 
staan. 8Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar 
man Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet 
je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik 
niet meer voor je dan tien zonen?’ 9Na de maaltijd 
stond Hanna op en ging naar het heiligdom van 
de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij 
de ingang zat. 10Diepbedroefd bad Hanna tot



de HEER. In tranen 11legde ze een gelofte af: 
‘HEER van de hemelse machten, ik smeek U, heb 
toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw 
dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, 
dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: 
nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden 
aangeraakt.’ 12Toen Hanna zo lang aan het 
bidden was, begon Eli op haar mond te 
letten. 13Ze bad namelijk in stilte: haar lippen 
bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. 
Daarom dacht Eli dat ze dronken was. 14Hij sprak



haar aan en vroeg: ‘Hoe lang gaat dit nog duren? 
Als u dronken bent, ga dan uw roes 
uitslapen!’ 15‘U vergist u, heer,’ antwoordde 
Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank 
gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar 
verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16Denk 
niet dat ik een slechte vrouw ben; ik heb zo lang 
gebeden omdat ik overstelpt ben door droefheid 
en ellende.’ 17‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. 
‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt 
gevraagd.’ 18‘Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind



bent,’ zei Hanna, en ze ging terug naar haar 
familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook 
weer. 19De volgende morgen vroeg bogen ze zich 
neer voor de HEER, waarna ze zich op de 
terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana
met zijn vrouw Hanna, en de HEER dacht aan 
haar. 20Binnen een jaar werd Hanna zwanger en 
baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, 
‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan 
de HEER gevraagd.’ 21Toen Elkana het jaar 
daarop weer met zijn familie op weg ging om



de HEER zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij 
de gelofte inlossen. 22Maar Hanna ging niet mee. 
Ze zei tegen haar man: ‘Pas als het kind van de 
borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor 
de HEER verschijnen en daar voor altijd 
blijven.’ 23Haar man Elkana antwoordde: ‘Doe 
maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je 
hem nog zelf voedt. Moge de HEER zijn belofte 
waarmaken.’ Hanna bleef dus thuis en voedde 
haar zoon totdat ze hem van de borst 
nam. 24Zodra ze hem niet meer zelf voedde, nam



ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als 
hij was, naar het heiligdom van de HEER. Ze had 
ook een driejarige stier bij zich, een efa meel en 
een zak wijn. 25Ze slachtten de stier en brachten 
de jongen naar Eli. 26Hanna zei: ‘Neem me niet 
kwalijk, heer, zo waar u leeft, ik ben de vrouw die 
destijds hier bij u tot de HEER heeft 
gebeden. 27Om deze zoon heb ik gebeden, en 
de HEER heeft mij gegeven waar ik om heb 
gevraagd. 28Nu geef ik hem op mijn beurt aan 
de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn.’



Toen knielde de jongen daar voor de HEER,

Zingen: Lied 152: 1, 6, 8, 10



Lied 152: 1



Vers 6



Vers 6



Vers 8



Vers 8



Vers 10



Vers 10



Verkondiging



Verkondiging

Zingen: Lied 903: 1, 2, 6



Lied 903: 1



Vers 2



Vers 2



Vers 6



Vers 6



Geloofsbelijdenis



Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 257 uit LvdK 1973



Gezang 257 uit Liedboek voor de Kerken 1973

Halleluja, eeuwig dank en ere,

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

word' op aard' en in de hemel, Here,

voor uw liefd' U toegebracht!



Vader, sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;

uw gemeenschap, Geest van God,

amen, zij ons eeuwig lot!

Pastorale mededelingen en gebed



Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte
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Slotlied: Lied 248: 1 t/m 4



Lied 248 vers 1

Vers 2



Vers 2

Vers 3



Vers 3

Vers 4



Vers 4

Zegen



Zegen



Wel thuis en een gezegende week gewenst


