
Zondag 12 januari 2020 
Doop van de Heer 

 

Regenboogkerk – Hilversum 

 

 
Om alle gerechtigheid te vervullen 

 
Orgelspel (We worden allen stil) 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Muziek 
 
Stilte 
 
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. 
 
Drempelgebed 
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Zingen:   Neem de plaats, de ruimte en de tijd, Iona 1-44 

 
2 Neem de tijd en noem me bij de naam.  

Neem de tijd, maak heel 
 wie ik ben en wat ik was,  
 wat mijn ziel verdeelt. 
 
3 Neem de zwaarte van mijn hart,  

neem mijn diepe spijt, 
 raak met uw vergeving aan  
 wat ik mij verwijt. 
 
4 Neem het kleine kind in mij  

dat de groei niet waagt. 
 Laat uw Zoon mijn baken zijn,  
 help me recht te staan. 
 
5 Neem mijn gaven, mijn talent,  

neem wat zich ontplooit. 
 Neem mijn leven, maak het groot,  
 dat ik word en ben. 

 
Gebed voor de nood van de wereld 
gezongen acclamatie: Lied 301k, voorganger I, allen II 
 
Glorialied (staand): Bless the Lord, my soul, Psalm 103e, met voorzang 

 

- De Heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Jesaja 42:1-7 
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Zingen:  Ik breng een rechter aan het licht, Lied 459 
 allen:  1 en 7 
 vrouwen:  2, 4, 6 
 mannen:  3, 5 
 
Evangelielezing: Matteüs 3: 13-17 
 
Zingen:  Zij zit als een vogel, Lied 701 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Zingen:   Mijn dienstknecht, mijn geliefde, Lied 529 
 

- Doopgedachtenis - 
 
De kinderen komen terug. Dopelingen van het afgelopen jaar worden binnengebracht. 
 
Aansteken van de doopkaarsen 
 
Zingen:  O God die uit het water, Lied 356: 1, 3, 6 en 7 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten  
 
Slotlied:   Te doen gerechtigheid, Tussentijds 212: 1 en 3 (melodie Gelukkig is het land) 
 

1 Te doen gerechtigheid 
 hebt Gij ons aangezegd. 
 Dat woord heeft ons bevrijd, 
 elk ander ons geknecht. 
 Geef dat ons niets weerhoudt 
 die lange weg te gaan. 
 Dat elk zich nu verstout 
 uw richting in te slaan. 
 
3 Dat niemand hen kleineert 
 die Gij wilt maken groot, 
 voor wie Gij hebt geslaakt 
 de boeien van de dood. 
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 Opdat wij zouden staan 
 vrij voor uw aangezicht, 
 getekend met uw Naam – 
 en leven in uw licht. 

 
Wegzending en zegen 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Afbeelding:    doop van Jezus, Jeltje Hoogenkamp 
 
Voorganger:   Heleen Weimar 
Ambtsdragers:  Hilco Griffioen en Arja Haak  
Organist:   Ies Nijman 
Kinderoppas: Rita Bongers en Corrien van de Knijff 
Kinderdienst: Esther Sluis-Thiescheffer en Jessica Rebel 
Tienerdienst: Saskia Baas en Duco Bergsma 
Collecten: 1. Thermometeractie 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Pastorale arbeid 
Koffieschenken: Tieners  
Ontvangst: Leden van sectie 1 
 
 
Thermometeractie 
De diaconale collecte in alle wijkgemeenten van de PgH is in januari drie weken lang 
bestemd voor de diaconale reizen die de jongeren deze zomer met de kerk gaan maken.  
 
Zij schrijven hierover het volgende:  
Servië  
In juli 2020 hopen we met een groep van 19 jongeren uit de Grote Kerk naar Servië te gaan. 
De reis wordt georganiseerd door HOE (Hulp Oost Europa). Onder leiding van dominee 
Alexandar Subotin zullen wij verschillende projecten gaan ondernemen.  
Ds. Alexandar is zelf Roma en probeert een brug te bouwen tussen de Romabevolking en de 
Serviërs. Wij willen hem helpen met kinderwerk, klussen en diaconale hulp zoals het 
brengen van boodschappen naar de Roma bevolking. We gaan bijvoorbeeld een 
schoolgebouw schilderen, wat het mogelijk maakt dat Romakinderen naar school gaan.  
Ook gaan we helpen bij kinderkampen, en verschillende kleine klussen doen in het 
kerkgebouw en het kampgebouw. Ons doel is om hiervoor 12.000 euro projectgeld in te 
zamelen met onder andere een flessenactie, oliebollenverkoop, nieuwjaarsduik,  
pannenkoekenrestaurant in de kerk, Koningsdagverkoop en een dienstenveiling.  De reis- en 
verblijfkosten betalen de deelnemers zelf. We zijn dankbaar dat de thermometeractie van 
januari voor Servië bestemd is en zien met z’n allen enorm uit  
naar deze reis. U kunt onze reis volgen op instagram: servie2020.  
 
Oeganda  



 5  
 

Deze zomer gaan 16 enthousiaste jongeren van de Morgenster, de Bethlehemkerk en de 
Regenboogkerk helpen met de bouw van de Glorious School in Lwamalenge. De school is 
hard aan het groeien en heeft meer goede gebouwen nodig. Naast het bouwen aan de 
nieuwe klaslokalen gaan de jongeren allerlei activiteiten met de kinderen en de leerkrachten 
ondernemen. Denk aan het geven van lessen of het houden van sport- en spelactiviteiten. 
Om het benodigde geld voor deze projectactiviteiten bij elkaar te verzamelen zijn de 
jongeren druk bezig met allerlei acties, in de komende tijd variërend van een lezing over het 
Noorderlicht op dinsdag 21 januari, een benefietconcert op zaterdag 25 januari tot een 
dienstenveiling op zaterdag 7 maart.  
Daarnaast is het mogelijk om het project in Lwamalenge te ondersteunen door middel van 
crowdfunding: www.ikdoemee.lst.nl/2020/-mbrto-uganda. Door uw steun werkt u mee aan 
het mogelijk maken van onderwijs aan kansarme kinderen in Lwamalenge! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


