
Volg de ster 
 

Zondag 1 december Eerste Advent 

Regenboogkerk – Hilversum 

 

 

De leeuw van Juda 
 
 

Orgelspel (We worden allen stil) 
 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Aansteken van de adventskaars 
 
Gedicht 

Eerste kaars, ik steek je aan, 
want het nieuwe licht breekt baan! 
De belofte eens gegeven 
doet ons alle dagen leven. 
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Zingen:  Wij wachten op de koning, Lied 461: 1 en 2 
 
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 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Heer, ik hef mijn hart en handen, Psalm 25: 1, 2 en 3 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen:  Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen:  Wij wachten op de koning, Lied 461: 3 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Zingen:  Wij wachten op de koning, Lied 461: 4 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen:  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 49: 8-12 
 
Zingen:  Ik zal, zo spreekt de Here, Gezang 36: 1 en 2  
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2.   Daar zal, zo spreekt de Here, 
mijn kudde generlei verschrikking 
of kwaad meer hoeven vrezen, 
maar vruchtbaar zijn en zich vermeren. 
Zij zal, verzadigd in verkwikking, 
gelukkig wezen. 
 

Tweede Schriftlezing: Openbaring 5: 1-5 
 
Zingen:  Ik zal, zo spreekt de Here, Gezang 36: 3 en 4 
 

3.   Daar zal, zo spreekt de Here, 
als Ik van Isrel op deed trekken 
wat mijn genade spaarde, 
een koning naar mijn recht regeren. 
Ik zal uit Davids stam verwekken 
een spruit rechtvaardig. 

 
4. Daar zal, zo spreekt de Here, 

men zeggen: nu mag Juda leven, 
Israël veilig wonen! 
Zo waarlijk is dit als de Here 
leeft, die zijn volk wel had verdreven 
maar thuis deed komen! 

 
Schriftlezing Evangelie: Mattheüs 24: 32-44 
 
Zingen:  Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f 
 
Prediking 
 
Muziek 
 
Zingen:  Hef op uw hoofden, poorten wijd, Lied 435: 1 en 2 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Zingen: Gezegend was het land, de stad, Lied 435: 3 en 4 
 
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-o- 
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Afbeelding voorzijde: Raam van Juda, litho 1962, Marc Chagall 
 
Voorganger:  Jurjen Zeilstra 
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Arja Haak 
Lector:   Conny Roozendaal 
Organist:  Ies Nijman 
Kinderoppas:  Myriam Jaarsma 
Kinderdienst:               Annet Houtman en Booike Gerick 
Tienerdienst:               Duco Bergsma en Reind van Olst 
Collecten:                     Thermometeractie*, Plaatselijke kerk, Landelijk pastoraat 
Koffieschenken:          Emmie Oosterom en Anneke van der Veer, 
                                       Kerina Boelema en Tjitske Kerkstra 
Ontvangst:                   Leden van sectie 9 
 
* Thermometeractie 
Op de zondagen 1, 8 en 15 december wordt gecollecteerd voor de thermometeractie ‘Een 
vergeten ramp!’ De Centraal Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. 
Bijna twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse 
kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden voor is. Sinds er een burgeroorlog 
in 2013 uitbrak heerst er chaos. Er zijn veel onlusten, doden en meer dan een miljoen 
vluchtelingen. Deze vergeten mensen hebben uw steun hard nodig!  
 
Inpakken Kerstattenties 
Zoals ieder jaar willen wij de senioren uit onze wijkgemeente een attentie voor de 
aankomende Kerst aanbieden. Daarom.... van harte welkom op donderdag 12 december om 
samen de kerstattenties in te pakken. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de 
Regenboogkerk. Zoals altijd maken wij er met elkaar een gezellige ochtend van.  
Graag aanmelden bij Evelien Bouwmeester, emailadres: pastoraat.coord@gmail.com 
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