
Zondag 17 november 2019 
 

Regenboogkerk - Hilversum 
 

 
“Ik ben de opstanding en het leven” 

 
 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed 
 

Bemoediging 

Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
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Zingen:  Dit is een morgen als ooit de eerste, Lied 216 
 
Inleiding 
 

Kyriegebed 

Vgr.  Zo roepen wij U aan. 

Allen:  Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen:  Gezegend die de wereld schept, Lied 984: 1, 4, 5 en 6 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Gebed 

Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 

Allen:  De Heer zal u bewaren. 

 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 43: 18-19 
 
Zingen:  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom, Lied 840 
 
Schriftlezing Brieven: 1 Korintiërs 13 
 
Zingen:  Vernieuw in ons, o God, Lied 858: 1, 2 en 3 
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 11: 25-26 
 
Zingen:  Lied 858: 5 
 
Prediking 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De opwekking van Lazarus 
Vincent van Gogh 
(1889/1890) 
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Muziek:  Here comes the sun (The Beatles) 

Here comes the sun, and I say 

It’s all right 

Little darling, it’s been a long cold lonely winter 

Little darling, it feels like years since it’s been here 

Little darling, the smiles returning to the faces 

Little darling, it seems like years since it’s been here 

 

-Geloofsbelijdenis en de Heilige Doop- 
 
Zingen:  Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
 
Presentatie: Esmée Rosa Kroon en Sander Luhrman 
 
Persoonlijke woorden 

 
Zingen: Gij hebt uw woord gegeven, Gezang 345  
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2. Nu ik U heb gegeven 

 mijn woord op deze dag, 

 geef dat met heel mijn leven 

 ik daarvoor instaan mag, 

 dat ik het in mijn daden 

  waarmaak aan iedereen. 

 Maak zichtbaar uw genade 

 door mij en om mij heen. 

3. God, die uw woord gegeven, 

 uw zoon gezonden hebt 

 en naar zijn beeld het leven 

 van wie U kent herschept,- 

 wees door uw Geest met allen 

 die hebben ja gezegd, 

 dat zij die staan niet vallen. 

 Maak Gij ons trouw en echt. 
 
Geloofsbelijdenis van Sander Luhrman 

Vgr.  Wil je de Heer je God dienen 

  en naar Zijn stem alleen horen? 

  Wil je je verzetten tegen alle machten 

  die als goden over ons willen heersen? 

  Wil je ieder slavenjuk afwerpen 

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 

 

Sander:   Ja, dat wil ik. 
 

Doopgebed 

Vgr.  U moeten wij danken, Heer onze God, 

 omdat Gij U met ons verbonden hebt  

 op leven en dood 

 Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen  

 uit de wateren van de afgrond. 

 Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt 

 door het water van de zondvloed. 

 Gij hebt uw volk Israel uit de slavernij gered 

 en geleid naar het land van belofte 

 door het water van de Rode Zee. 
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 Gij hebt ons uw Zoon aangewezen 

 toen Hij ondergedompeld werd  

 in het water van de Jordaan. 

 Gij hebt Hem opgewekt uit de dood 

 als de eerstgeborene van uw toekomst. 

 Gij brengt door Hem een gemeente bijeen, 

 

 met Hem gedoopt in zijn doop, 

 met Hem gestorven en opgestaan, 

 levend door zijn Geest, op weg naar zijn toekomst, 

 als eersteling van de hele schepping. 

 Wij bidden U voor Esmée en Sander 

 die de doop zullen ontvangen: 

 red ook hun leven 

 uit het water van nood en dood, 

 noem hen uw kinderen, 

 red hen door Jezus, uw Zoon, 

 leid en bewaar hen door uw Geest, 

 geef hun mensen die voorgaan 

 in trouw aan U en uw gemeente, 

 doe hen groeien in geloof en hoop en liefde, 

 zodat zij uw bondgenoten blijken te zijn, 

 levende lidmaten van het lichaam 

 van Jezus Christus onze Heer. 

 Hem zij lof in eeuwigheid. 

 Amen. 
 

Vragen aan de doopouders,  

  Sander en Sanne Kroon - van den Burg 

Vgr.  Verlangen jullie dat Esmée gedoopt wordt 

  in de naam van de Vader,  

  de Zoon en de heilige Geest? 

Beloven jullie haar in woord en daad voor te gaan op de weg ons 

gewezen door de Heer en haar te doen onderwijzen in het Woord 

van God? 

De ouders:   Ja 
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Vraag aan Sander Luhrman 

Vgr.  Verlang je gedoopt te worden 

  in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de heilige Geest? 

Sander:   Ja 

Vraag aan de gemeente (staande) 

Vgr.  Belooft u Esmée Kroon en Sander Luhrman in de  

  gemeente op te nemen 

  hen te helpen om te geloven,   

  te hopen en lief te hebben? 

Gem.  Ja, dat beloven wij. 

 
Zingen: Wie ingaat tot dit water, Gezang 339: 1 en 2  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Wie ingaat tot dit water, 

  gaat met die inging in ons vlees, 

  de Zoon van de genade 

  die uit de dood herrees. 
 
Gesprek met de kinderen bij de doopvont 
 
Bediening van de heilige doop 
 

Aansteken en overhandiging van de doopkaarsen  

en overhandiging van de bijbel 
 
Geschenk van de kinderen 
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Zingen: Gezang 339:  3 en 4.  

3.  Wie ingaat tot dit water, 

ontvangt die op het water zweeft, 

  die is uit Zoon en Vader, 

  de Geest die eeuwig leeft. 

4. En opstaand uit het water 

  vergeet hij ’t land dat hij verliet, 

  omdat hij land en water  

  opnieuw geboren ziet 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Zingen: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, Lied 834 
 
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- 
 

 

Bij de collecten: 

3e collecte voor het Badelochfonds (studenten in Santa Rosa) 

In de wijk Santa Rosa(Dominicaanse Republiek)heersen armoede, hoge 

werkeloosheid, criminaliteit en verslaving. Onderwijs helpt om de vicieuze cirkel te 

doorbreken.  

Om te kunnen studeren aan een universiteit ontbreekt het bij de jongeren aan 

financiële middelen. Met de collecte van vandaag willen wij 7 jongeren helpen. Geef 

uw bijdrage tijdens de collecte of maak uw gift over naar stichting Badeloch, 

rekeningnummer NL 28 INGB 0000326212 o.v.v.'studenten Santa Rosa'. 

 

Betreft: koffieschenken in de Regenboogkerk 

Over een paar weken zal het nieuwe rooster voor het koffieschenken in de 

Regenboogkerk worden gemaakt. Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom. Geeft 

U zich svp op voor dit gezellige kerkenwerk. Ook jongeren zijn zeer welkom! 
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Stuur een mailtje aan mies@famvog.xs4all.nl of bel 035 – 6216920. Ook andere 

mutaties kunnen aan mij worden doorgegeven. Natuurlijk hoop ik niet dat er 

afzeggingen komen, maar als U overweegt te stoppen, geeft U dat dan svp nu door 

en niet in de loop van het jaar. Dat bespaart mij veel werk! Gaarne reageren voor 24 

november. Hartelijk dank! 

Mies Vogelsang – van Mourik 

 

Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling: Adrienne Zeilstra 

Diaken: Renze Sleeking 

Organist: Ies Nijman 

Lectrix: Jacqueline Overhage 

Kinderdienst: Esther Sluis en Carina Dam 

Tienerdienst: Bovenwijks, om 10 uur in de witte kamer 

Kinderoppas: Myrthe en Elienne Mol 

Collecten: 1. Diaconie, gelabelde collecte  

 2. Plaatselijke kerk 

       3. Studenten in Santa Rosa, (St. Badeloch)  

Koffieschenken: Elly van Ingen en Lya Lamme, Gerda en Jaap Kerkhof 

Ontvangst: leden van sectie 6 
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