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Volg de ster 

Zondag Gaudete, 15 december 2019 

Regenboogkerk Hilversum 

 

 
De belofte aan David 

 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding – 
 
Inleidend orgelspel (Wij worden stil) 
 
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. 
 
Adventskaarsen worden aangestoken 
 

Derde kaars, schenk ons je licht, 
God geeft ons een beter zicht. 
't Donker kan niet meer verhullen 
wat Gods dag ons gaat onthullen. 
 

Zingen:  Wij wachten op de koning, Lied 461: 1-3 
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Gebed voor de nood van de wereld 
 
Kyrie-lied:  Licht in onze ogen, Lied 463 
allen:  vers 1, 3, 5, 7 en 8 
cantorij: vers 2, 4 en 6 
 

- Dienst van de Heilige Schrift – 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Zingen:  Wij wachten op de koning, Lied 461: 1 en 4 
 
Het licht van het Woord 
 
Eerste lezing: 2 Samuel 7: 8-11 en 17-19 
 
Zingen:  Voor kleine mensen is hij bereikbaar, Psalm 72a, door cantorij en allen 
 
Lezing van het Evangelie: Mattheüs 11: 2-6 
 
Zingen:  Zijt gij waarop de wereld wacht, Lied 446, door cantorij en allen 
 
Overweging 
 
Cantorij:  Rejoice in the Lord alway (anonymous Mulliner Book), (Filippenzen 4: 4-7) 
 

Rejoice in the Lord alway,  
and again I say, rejoice! 
Let your softness be known unto all men. 
The Lord is e’en at hand. 
Be careful for nothing 
but in all prayer and supplication 
let your petitions be manifest unto God 
with givings of thanks. 
And the peace of God with passeth all understanding 
keep your hearts and minds through Christ Jesu. 
Amen. 

 
Verblijdt u in de Heer te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 
De Here is nabij. 
Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen 
door gebed en smeking met dankzegging 
bekend worden bij God. 
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat 
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zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
Amen  

   
Zingen:  Wachters van de tijd, Lied 453: 1-3 en 5 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 

- Dienst van de Tafel - 

 
Kinderen brengen brood en wijn 
 
Collecten 
 
Nodiging 
 
We vormen een kring 
Voor wie niet lang kan staan, staan er stoelen in de kring. 
U kunt ook op uw plaats blijven zitten, dan worden brood en wijn naar u toegebracht. 
 
Tafelgebed:  Die naar menselijke gewoonte, door cantorij en allen 
 
Inzettingswoorden 
 
Zingen:  Zoals ik ben, Lied 377  
allen:  de oneven coupletten 
cantorij: de even coupletten 
  
Onze Vader 
 
Vredegroet 
 
De gemeenschap van brood en wijn 
We breken een stukje matze af, reiken dat aan en geven dan de schaal in de andere hand. 
Wie brood geeft zegt: 

- het lichaam van Christus, of 
- brood uit de hemel, of 
- het brood van het leven. 

Wie ontvangt zegt: Amen, 
en eet het stukje brood. 
 
We vegen de rand van de beker schoon, reiken hem aan en geven het servet in de andere 
hand. (Voor wie dat wil wordt er langsgelopen met kleine bekertjes wijn of druivensap. Je 
geeft dan wel de grote beker door.) 
Wie de beker aanreikt zegt: - de beker der dankzegging, of 

            - de wijn van het koninkrijk, of 
             - Jezus, de ware wijnstok. 
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Wie ontvangt zegt: Amen, 
en neemt een slokje. 
  
Dankgebed 
 
Slotlied:  O kom, o kom, Immanuel, Gezang 125: 1-3 
 
         1 O kom, o kom Immanuel, 
  verlos uw volk, uw Israël, 
  herstel het van ellende weer, 
  zodat het looft uw naam, o Heer! 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuel. 
 
         2 O kom, gij wortel Isaï, 
  verlos ons van de tyrannie, 
  van alle goden dezer eeuw, 
  o Herder, sla de boze leeuw. 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuel. 
 
         3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
  en maak uw licht alom bekend; 
  verjaag de nacht van nood en dood, 
  wij groeten reeds uw morgenrood. 
  Weest blij, weest blij, o Israël! 
  Hij is nabij, Immanuel. 
 
Wegzending en zegen 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Ambtsdragers: Eva Koopmans en Liesbeth Wouters 
Muziek:  Ies Nijman (orgel), Cantorij o.l.v. Arno Rog 
Koffieschenkers: Wilma Booij en Corry van Maanen. 
   Joke en Jim van Geene 
Kinderdienst:  Carina Dam en Esther Sluis 
Tienerdienst:  Reind van Olst en Saskia Baas 
Kinderoppas:  Jennette Mol 
Ontvangst:   leden van sectie 2 
Collecten:  Thermometeractie, Plaatselijke kerk, Maaltijdcollecte 
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Een boom vol engelen en sterren 
‘Volg de ster’ is het thema van het Adventsproject dat we dit jaar met de kinderen volgen. En 
in de Kerstnachtviering gaat het over ‘De boodschap van de engel’. Wat zou het dan mooi 
zijn als de kerstboom in de kerk dit jaar vol engelen en sterren komt te hangen. Daarom 
wordt iedereen van harte uitgenodigd om vóór of na de dienst van de derde of vierde 
Advent een ster of engel in de boom te hangen. 

Commissie eredienst 

  

 


