
Zondag 9 februari 2020 
 

Regenboogkerk - Hilversum 
 

 
 

Kom in beweging met je licht 
Whatsup dienst 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
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 
 
Zingen:  Dank U voor deze nieuwe morgen, Lied 218 
 
Gebed 
 
Kyrie (RPM):  In het midden van alles (Bløf) 

Honderdduizend dingen die je doet, 

er gaan er altijd een paar goed. 

En er is genoeg wat je verpest, 

wat onderuit de kan komt smaakt het best. 

Honderdduizend dingen zijn te veel om bij te houden. 
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Je kunt veel beter kopje onder gaan, 

In het grote geheel kopje onder gaan. 

In het midden van alles, 

is er ruimte genoeg. 

En je mag blijven dansen 

tot het laat is of vroeg. 

In het midden van alles 

beweegt heel je lijf mee. 

En zo drijven we verder, 

als een druppel in zee. 

 

Honderdduizend dingen die je weet, 

en er is veel wat je vergeet. 

En er is veel wat je verbergt, 

telkens onderuit gaan is niet erg. 

Want honderdduizend dingen zijn te veel om nog te tellen. 

Je kunt veel beter kopje onder gaan, 

In het grote geheel kopje onder gaan. 

 

In het midden van alles, 

is er ruimte genoeg. 

En je mag blijven dansen 

tot het laat is of vroeg. 

In het midden van alles 

beweegt heel je lijf mee. 

En zo drijven we verder, 

als een druppel in zee. 

 

In het midden van alles, 

is er ruimte genoeg. 

En je mag blijven dansen 

tot het laat is of vroeg. 

In het midden van alles 

beweegt heel je lijf mee. 

En zo drijven we verder, 

als een druppel in zee. 
 
Zingen:  Zingen wij van harte zeer, Lied 225 

 
In beweging komen om verantwoordelijk te zijn  
 
Zingen:  Zomaar te gaan, Lied 806 
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Gebed 

Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 

Allen:  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jona 1 
 

RPM:   Refugee (Tom Petty and the Heartbreakers) 

We got somethin’, we both know it 

We don't talk too much about it 

Ain’t no real big secret, all the same 

Somehow we get around it 

Listen, it don’t really matter to me baby 

You believe what you want to believe, you see 

You don’t have to live like a refugee 

Somewhere, somehow, somebody must have kicked you around some 

Tell me why you want to lay there and revel in your abandon 

Honey, it don’t make no difference to me baby 

Everybody has to fight to be free, you see 

You don't have to live like a refugee 

(Don’t have to live like a refugee) 

Oh baby you don't have to live like a refugee 

(Don’t have to live like a refugee) 

Oh baby we ain't the first 

I'm sure a lot of other loves been cursed 

Right now it seems real to you, but it’s 

One of those things you gotta feel… 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 5: 13-16 
 
Zingen:  Woorden van leven, Lied 339g 
 
Overdenking  
 

RPM:   Iedereen die wacht (Bløf) 

Het is niet moeilijk om te zien. 

Dat de voorraad langzaam opraakt. 

Maar misschien is dat wel goed. 

Omdat je dan op eigen kracht moet. 

En probeer maar te bewijzen. 

Dat het goed is wat je doet. Aan iedereen. 
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Aan iedereen die wacht. Iedereen. 

Die wacht op een voorjaarszon. Aan iedereen. 

Die zachtjes op een wonder hoopt. Aan iedereen. 

Die alles weglacht en altijd wegloopt. Aan iedereen. 

Die dacht dat ’ie niet dapper durft te zijn. 

 

Het is eenvoudig om te weten. 

Wat je doen moet als je omvalt. 

Maar het is beter als je voelt. 

Dat je veilig neer kunt komen. 

Omdat iemand je wel opvangt. 

En zo is het ook bedoeld. Voor iedereen. 

 

Voor iedereen. Die wacht. Iedereen. 

Die wacht op een voorjaarszon. Aan iedereen. 

Die zachtjes op een wonder hoopt. Voor iedereen. 

Die alles weglacht en altijd wegloopt. Voor iedereen. 

Die dacht dat ’ie niet dapper durft te zijn. 

 

Aan iedereen. Die wacht op een voorjaarszon. Aan iedereen. 

Die zachtjes op een wonder hoopt. Aan iedereen. 

Die alles weglacht en altijd wegloopt. Aan iedereen. 

Die dacht dat ’ie niet dapper durft te zijn. 
 
Een licht op je verantwoordelijkheid:   Kom in beweging met je licht 
 
Zingen:  Leven is wachten, Lied 830 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
RPM:   Waiting for the world the world to change (John Mayer) 

One, two, one, two, three 

Me and all my friends 

We’re all misunderstood 

They say we stand for nothing and 

There’s no way we ever could 

Now we see everything that’s going wrong 

With the world and those who lead it 

We just feel like we don’t have the means 

To rise above and beat it 

So we keep waiting (waiting) 
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Waiting on the world to change 

We keep on waiting (waiting) 

Waiting on the world to change 

It's hard to beat the system 

When we're standing at a distance 

So we keep waiting (waiting) 

Waiting on the world to change 

Now if we had the power 

To bring our neighbors home from war 

They would have never missed a Christmas 

No more ribbons on their door 

And when you trust your television 

What you get is what you got 

Cause when they own the information, oh 

They can bend it all they want 

That’s why we're waiting (waiting) 

Waiting on the world to change 

We keep on waiting (waiting) 

Waiting on the world to change 

It's not that we don't care 

We just know that the fight ain’t fair 

So we keep on waiting (waiting) 

Waiting on the world to change 

And we’re still waiting (waiting) 

Waiting on the world to change 

We keep on waiting (waiting) 

Waiting on the world to change 

One day our generation 

Is gonna rule the population 

So we keep on waiting (waiting) 

Waiting on the world to change (herhalen) 
 
Collecten 
 
Zingen:  Vernieuw in ons, o God, Lied 858 
 
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- 
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Afbeelding:   Jona en de vis, Pieter Lastman, 1621,  
   (Museum Kunstpalast Düsseldorf) 
 

Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 

Ambtsdragers:             Lily Fraanje  en Michael de Jong 

Organist:                       Ies Nijman 

Muziek: The Rainbow Pop Musicians 

Kinderdienst: Esther Sluis 

Kinderoppas: Rita Bongers 

Collecten: 1. Vrije Stichting leergeld 

 2. Plaatselijke kerk  

 3. Catechese en Educatie 

Koffieschenken: Elly van Ingen en Riet Hogenbirk, Lily Fraanje en Joke de Witt 

Ontvangst: Leden van sectie 4 

 

1e Collecte: Stichting leergeld Hilversum en Wijdemeren 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële  redenen niet meedoen aan 

activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ze staan vaak letterlijk aan de 

zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen en biedt hun de mogelijkheid om te 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee wordt hun een 

springplank geboden, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en 

eigenwaarde krijgen. U kunt ook uw gift overmaken op rekening NL05 RABO 014 402 0424 

t.n.v. Leergeld Hilversum Wijdemeren te Hilversum. 

3e Collecte: Catechese en Educatie 

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren 

en zo verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met 

een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. De theorie van veel trainingen 

wordt aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en 

verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling.  

Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een 

behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze 

manier vormgeven.  Met deze collecte draagt ook u hieraan bij. 

 

Dienstenveiling MBR 

Zaterdag 7 maart organiseert MBR Uganda een prachtige dienstenveiling. De opbrengst 

hiervan is bestemd voor het project MBR Goes Uganda. De veiling vindt plaats in de kerkzaal 

van de Bethlehemkerk; de zaal gaat open om 13:30 uur en de veiling start om 14:00 uur. Het 

belooft een gezellige middag te worden met schitterende kavels!  
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Iedereen is van harte welkom zodat we er met z’n allen een groot succes van kunnen maken. 

Reserveer zaterdag 7 maart dan ook alvast in je agenda! Lees meer in de Nieuwsbrief. Mocht 

je een dienst of goed willen aanbieden dan horen wij dat natuurlijk graag. Hiervoor kun je 

contact opnemen met: 

Wilko Planje: wilko.planje@gmail.com of bel 06-1802 5869  

 


