
 
Zondag 2 februari 2020 

 

Kerkdienst waarin Ina Buist bevestigd wordt in het ambt van 
ouderling-secretaris van het College van Kerkrentmeesters 

 

Regenboogkerk - Hilversum 

 

Vertrouw op de Heer en doe het goede 
 
 
Medelingen 
 
Voorbereiding 
 
Inleidend orgelspel  
 
Groet en bemoediging 
Vgr.  De Heer is met u! 
Gem.  Ook met u is de Heer! 
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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Drempelgebed 
 
Zingen:   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer! Psalm 84: 1, 2 en 6 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Gem.  Christus ontferm U! 
 
Vgr.   Ere zij God in de hoge en vrede op aarde 

voor de mensen van zijn welbehagen. 
 
Glorialied (staand): Loof overal, loof al wat adem heeft, Lied 867 
 
De Heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Gebed 
 
Lezing Oude Testament: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13 
 
Zingen:   Jubel, jubel, dochter Sion, Lied 879 
 
Tweede Schriftlezing: Psalm 37: 1-11 
 
Zingen:   Verdoofd en schamper, Lied 924 
 
Lezing van het Evangelie: Matteüs 5: 1-12  
 
Zingen:   Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f 
 
Uitleg en verkondiging 

 
Muziek 
 
Zingen:   Beati voi poveri, Lied 734  

 
Bevestiging van Ina Buist in het ambt van ouderling-secretaris van het College van 
Kerkrentmeesters  
          
Presentatie  
 
Inleiding 

 
Gebed  
 
Zingen:   Kom Schepper God, o Heilge Geest, Gezang 239: 1-6 
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Vragen aan de ouderling   

  Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente 
  door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 
  Aanvaard je de heilige Schrift  
  als enige regel van het geloof, 
  en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 
   
  Belooft je je ambt waardig en 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 tot je kennis komt, 
  en beloof je je taak te vervullen 
  overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 
Antwoord:  Ja. Daartoe helpe mij God. 
 
Gebed ter bevestiging en handoplegging 
 
Vraag aan de gemeente 
Allen gaan staan 

  Gemeente van Jezus Christus te Hilversum, 
nu deze zuster tot ouderling-scriba van het College van 
Kerkrentmeesters is bevestigd, 

  belooft u haar te aanvaarden,  
  haar te omringen met uw medeleven, 
  haar te dragen in uw gebeden 
  en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?  

Antwoord:  Ja, van harte. 

Zingen:   Gezang 239: 7 
 
Verwelkoming  
 
Gebeden en gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
Vgr.  Heer onze God, hoor ons gebed. 
Gem.  Heer, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
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De Tafel van de Heer 
 
Nodiging 
Tafelgebed 
 
Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11: 23-26 
  
Onze Vader 
 
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 
 
Zingen:   Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, Lied 976 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Wijkkascollecte 
De 3e collecte op deze zondag is bestemd voor de Wijkkas. 
De inkomsten en uitgaven van onze wijkgemeente waren het afgelopen jaar niet in balans. 
Met andere woorden over 2019 is er een behoorlijk negatief saldo ontstaan! De inkomsten 
vielen tegen en de uitgaven waren behoorlijk hoog! 
We beginnen dit jaar weer met een schone lei en ik hoop, dat ik aan het begin van volgend 
jaar u een beter bericht kan brengen. Giften op de bankrekening van de wijkkas zijn ook 
welkom: PWG Regenboogkerk Wijkkas, bankrek.nr. NL89RABO0373722478 

Erik van den Berg (kerkrentmeester) 
 

Afbeelding:   Bergrede (Laura James) 
 
Voorganger:  ds. Jurjen Zeilstra 
Ambtsdragers: Esther of Wouter Sluis en Leen-Pieter Smit 
Lectrix:  Conny Roozendaal 
Organist:  Ies Nijman 
Collecten:  Werelddiaconaat, Plaatselijke kerk, Wijkkas 
Oppasdienst:  Toos van Eijk 
Kinderdienst:  Kees Koopmans en Cathelijne Coumou 
Koffieschenken: Pauline en Paul van Catz, Yfke van Musscher en Erik Nieuwenweg 
Ontvangst:  Leden van sectie 3 
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