
Zondag 29 september 2019 
 

Regenboogkerk – Hilversum 

 

Gods Geest maakt vindingrijk 
 
 

Orgelspel (We worden allen stil) 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Muziek 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
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Zingen:   Komt nu met zang en roert de snaren, Psalm 33: 1-2 en 8 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
gezongen acclamatie: Lied 301c (in canon) 
 
Glorialied (staand):  Alle eer en alle glorie, Lied 305 

 

- De Heilige Schrift – 
 

Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing: Numeri 11: 10-30 
 
Zingen:  Veni sancte Spiritus, Lied 681 
 
Evangelielezing:  Lucas 15: 1-10 
 
Zingen:  Wie heeft zijn geld verloren, Lied 896 
 
Overweging 
 
Muziek: Stand by me, Ben E. King 
 
When the night has come 
And the land is dark 
And the moon is the only light we'll see. 
No I won't be afraid, no I won't be afraid 
Just as long as you stand, stand by me 
 
So darlin', darlin', stand by me, oh stand by me 
Oh stand by me, stand by me 
 
If the sky that we look upon 
Should tumble and fall 
Or the mountains should crumble to the sea 
I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear 
Just as long as you stand, stand by me 
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And darlin', darlin', stand by me…  
 
Whenever you’re in trouble won’t you stand by me 
Oh stand by me, won’t you stand by me. 
 
Als de nacht gekomen is 
En het land is donker 
En de maan is het enige licht dat we zien 
Dan zal ik niet bang zijn 
Zolang jij naast mij staat 
Dus liefje, blijf bij mij 
Als de lucht waar we naar kijken 
Zal tuimelen en vallen 
Of de bergen zullen afbrokkelen naar de zee 
Dan zal ik niet huilen, nee ik zal geen traan laten  
Zolang je naast mij staat, bij mij blijft 
Wanneer je problemen hebt, zul je dan bij mij blijven 
Oh blijf bij mij. 
 
Zingen:  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, Lied 973 
 
Kinderen komen terug 
 

- Bevestiging - 
 
Dank aan de aftredende ambtsdrager, Conny Roozendaal 
 
Presentatie van aantredende ambtsdrager, Marlies Pestman 
 
Over de opdracht van ouderlingen en diakenen 
Steeds opnieuw 
worden in de gemeente van Christus 
vrouwen en mannen geroepen 
om samen met de voorgangers 
de dienst aan Gods Rijk 
gestalte te geven als ambtsdragers, 
hun talenten te gebruiken 
tot glorie van de Ene, 
tot genade voor allen. 
 
Ouderlingen heten zij 
aan wie de zorg is toevertrouwd 
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voor ons leven met en van het Woord 
en ons leven in gemeenschap. 
Zij zullen omzien naar wie verdwalen 
en het oor lenen aan wie verloren raken 
en allen kennen als leden van het ene lichaam, 
daarin Christus navolgend. 
 
Diakenen heten zij 
aan wie het is toevertrouwd 
brood en beker te reiken  
aan al wie honger heeft. 
Zij zullen weet hebben  
van de dorst naar gerechtigheid, 
met oog voor wie geen helper heeft, 
en de gemeente voorgaan 
in het reikhalzen en verlangen 
naar de komst van het Rijk van God, 
daarin Christus navolgend. 
 
Alle ambtsdragers hebben samen 
de verantwoordelijkheid als kerkenraad 
om de gemeente in vieren, leren en dienen 
te bewaren bij haar roeping: 
want voor alle dingen zoeken wij 
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
 
Jij, die nu gereedstaat 
om dit ambtswerk op je te nemen: 
Aanvaard deze dienst met blijdschap, 
voed jezelf met het Woord van God, 
volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest 
 
Gebed 
 
Zingen: Kom uit de hemel tot ons neer, Tussentijds 111: 1, 2 en 4 
 
1 Kom uit de hemel tot ons neer, 
 vervul ons met uw Geest, o Heer, 
 Gij, die uw kinderen bevrijdt 
 om U te dienen, wereldwijd. 
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2 Bewaar haar, die hier voor U staat, 
 dat zij haar weg met vreugde gaat; 
 geef aan uw engelen bevel 
 haar trouw te zijn als metgezel. 
 
4 Kom Heiland, die ons hart geneest; 
 kom Vader, Zoon en heil’ge Geest 
 en maak ons vrolijk in dit uur, 
 o bron, o brood, o vreugdevuur. 
 
Geloften van de nieuwe ambtsdrager 
Geloof je dat door de stemmen van mensen heen 
de stem van God meeklinkt, 
die je oproept Hem en zijn gemeente te dienen? 
 
Aanvaard je de heilige Schrift, 
bij het licht waarvan wij leven, 
als enig richtsnoer van het geloof, 
zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan 
al wat daarmee in strijd is? 
Beloof je je ambt trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, 
beloof je geheim te houden 
wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt 
en beloof je je taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Handoplegging en zegen 
 
Aanvaarding en verwelkoming (staand) 
Vgr.:  Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. 
  Wilt u haar in uw midden ontvangen 

haar respecteren in haar ambt 
haar dragen in uw gebeden 
en met haar mee werken in de dienst aan onze Heer? 

Allen:  Ja, van harte. 
 
Vredegroet 
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Cantorij:  The Lord bless you and keep you, John Rutter 
 

The Lord bless you and keep you 
The Lord make his face to shine upon you,  
and be gracious unto you 
The Lord lift up the light of his countenance upon you 
And give you peace 
Amen. 
 
De Heer zegene je en behoede je, 
de Heer doe zijn aanschijn over je lichten  
en zij je genadig, 
de Heer verheffe zijn aangezicht over je 
en geve je vrede. 
Amen. 

 
Felicitaties namens kerkenraad en kindernevendienst 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  God, schenk ons de kracht, Lied 418: 1-3 
 
Wegzending en zegen: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, 

         Lied 430: a en c 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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Voorganger: Heleen Weimar 
Ambtsdragers:  Gea Rozenberg en Liesbeth Wouters 
Organist: Ies Nijman 
Medewerking: Marlies Pestman, Jessica Rebel, 

cantorij o.l.v. Arno Rog 
Kinderoppas: Toos van Eijk en Elienne Mol 
Kinderdienst: Carina Dam en Cathelijne van Straalen 
Collecten: 1. Stichting Gave 
 2. Plaatselijke kerk 

 3. Pastorale arbeid  
Koffieschenken:  Els Klomp en Irene van der Kooij, 

Gemmy Lanting en Bert Lanting 
Ontvangst:  Leden van sectie 8 
 
Collecte voor stichting Gave 
Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om 
vluchtelingen gastvrij te ontvangen en inspireert, traint en ondersteunt 
vrijwilligers. Lokaal kan Gave medewerkers inzetten die het kerkelijk werk 
onder vluchtelingen ondersteunen en begeleiden. 
Meer informatie over stichting Gave kunt u vinden op www.gave.nl.  
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

Een school voor de kinderen in Oeganda 
Wij van de Regenboogkerk, Morgenster en Betlehemkerk gaan dit jaar iets heel 
bijzonders doen. Wij gaan een reis maken. En niet zomaar een reis, een reis om 
iets bij te dragen aan de wereld. De locatie is Lwamalenge in Oeganda. In 
Lwamalenge is er door de leraren een geweldig project opgezet. De leraren 
vonden dat iedereen naar school zou moeten kunnen, zowel de arme als de 
rijke kinderen. Daarom zijn zij een school gestart die voor iedereen toegankelijk 
is. Dit vinden wij zo’n goed project, omdat onderwijs een van de belangrijkste 
dingen is. Door onderwijs kunnen de kinderen een baan krijgen en zo bestrijdt 
onderwijs armoede. Daarnaast zorgt onderwijs ervoor dat de kinderen kunnen 
leren en een mening kunnen vormen over de wereld. Het probleem met de 
school in Lwamalenge is dat hij zo erg groeit, dat de kleine klaslokalen uit hun 
voegen barsten en daarom zijn er nieuwe klaslokalen nodig. Wij willen graag 
helpen met het bouwen van deze klaslokalen, waardoor het goede idee van de 
leraren uit Lwamalenge verwezenlijkt kan worden. Zo kunnen alle kinderen 
straks onderwijs krijgen.  

Om deze reis te kunnen maken en de klaslokalen te bouwen hebben wij 
natuurlijk geld nodig. Daarom zullen wij acties beginnen en collecteren zowel 
in, als buiten de kerk. 
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Wij zijn op dit moment begonnen met de bloembollenactie. Wilt u ook uw 
steentje bijdragen aan het onderwijs voor de kinderen in Lwamalenge? Wij zijn 
zondag 29 september aanwezig in de Morgensterkerk en 6 oktober in de 
Regenboogkerk. We hopen u dan te zien! Wanneer u niet aanwezig kunt zijn in 
de kerk maar wel bloembollen wilt kopen, kunt u ons contacten via 
0683924140 en komen wij bij u langs! 

Groet, de jongeren van de Lwamalenge groep.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


