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Regenboogkerk - Hilversum 
 

 

Nu gaan de armen voor 
 
 

Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die recht doet aan verdrukten, 
Allen:  brood geeft aan de hongerigen. 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Zomaar een dak, Lied 276 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer, ontferm U. 
Allen:  Christus, ontferm U. 



Zingen (staand): Alle eer en alle glorie, Lied 305 
 

-Dienst van de Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Zingen:  Het grote feest, AWN I, 22  

 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen:  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 25: 6-9 
 
Zingen:  O alle gij dorstigen, kom tot de stromen, Lied 382: 1 en 2 
 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 
 
Zingen:  Lied 382: 3 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 14: 15-24 
 
Zingen:  U komt de lof toe, Lied 339c 
 
Overdenking 
 
Muziek 
 
Zingen:  Wij dragen onze gaven, Lied 365 
Allen:  1, 4 en 7 
Vrouwen:  2 en 5 
Mannen:  3 en 6 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
Vgr.  Zo bidden wij: 
Allen  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, Lied 229: 1 en 2  
 

1 Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 
koning van hemel en aarde, 
die het brood uit de aarde doet groeien 



2 Gezegend zijt Gij eeuwige God, 
koning van hemel en aarde, 
die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen. 

 
Collecten 
 

-De Tafel van de Heer- 
 
Zingen:  De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, Lied 762 [melodie 

Gezang 27) 
 

1 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; 
van heind’en ver zal men aan tafel gaan, 
de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 

 
2 Gezuiverd en belegen is de wijn, 

zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal ’t feest’lijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 
3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg 

waar alle volken mee zijn omwonden; 
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 
4 Wij treden aan het ontoegank’lijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 
5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood 

tot overwinning en van alle ogen 
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood 
gaat stralend op, een opgang uit de hoge. 

 
6 Dit zeiden de profeten in zijn geest; 

de bankring van de dood zal zijn gebroken, 
De smaad van Israël wordt uitgewist; 
Zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken. 

 
 



Nodiging 
 
Tafelgebed 
 
Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11: 23-26 
  
Onze Vader 
 
Zingen:  Lam Gods, Lied 408a  
 
Vredegroet 
Vgr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen:  Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Zingen:  Eens komt de grote zomer, Lied 747: 1, 7 en 8 
 
Uitzending en zegen 
Allen:  Amen. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Afbeelding: Gelijkenis van de verontschuldigingen 
 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
Ambtsdragers: Jan Sillevis Smit en Hennie Bikker 
Koffieschenken: Corien en Bras van Buren, 
   Irene van der Kooij en Corry van Maanen  
Kinderdienst: Booike Wiersma 
Collecten:  1. Diaconie 
   2. Plaatselijke kerk 
   3. Maaltijdcollecte 


