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Zondag 16 februari 2020 
 

Regenboogkerk Hilversum 

 

De vrouw van Job 
 

 
Orgelspel  (nu worden we samen stil) 
 
Welkom en mededelingen 

-Voorbereiding- 
 
Inleidende muziek 
 
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. 
Drempelgebed 
 
Zingen:  God zij ons gunstig en genadig, Lied 67 
 
 



2 

 

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 (staande): Geprezen zij God, Lied 150a 
 

-Dienst van de Heilige Schrift- 
 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Lezing Oude Testament: Job 2: 1-13 
 
Zingen:  Hoor. Maar ik kan niet horen, Lied 323 
 
Lezing van het Evangelie: Matteüs 5: 17-26 
 
Zingen:  Dat woord, waarin ons richting wordt gegeven, Lied 325 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen: Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, Lied 920 
 

-Dienst van gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
Vgr.  Heer onze God, hoor ons gebed. 
Gem.  Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen:  Wie zich door God alleen laat leiden, Lied 905 
 
Wegzending en zegen 
Allen:  Amen  
 

-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: Job op de mestvaalt met zijn vrouw, 

Albrecht Dührer ca. 1505 
  
Voorganger: ds. Annemieke Parmentier 
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Peter Bras 
Organist: Ies Nijman 
Collecten: Landelijke collecte catechese en educatie, 

Plaatselijke kerk 
Stichting Camelia* 

Ontvangst: Leden van sectie 5 
Kinderoppas: Myrthe Mol en Elienne Mol 
Kinderdienst: Esther Sluis 
Koffieschenken: Lya Lamme en Sandra Middelkoop, 

Ans en Hans Roepman 
 
 
* Stichting Camelia  
In de afgelopen jaren was er elk jaar de collecte voor dit doel, nu ook.  
De Stichting Camelia is een steunfonds  i.v.m. zorg, onderwijs en trainingen voor (jonge) 
mensen in Indonesië met een verstandelijke beperking. In het huis van PANTI ASIH zijn deze 
jonge mensen gedurende 2 maanden te gast. Zij leren tuinieren, met geiten omgaan en 
huishoudelijke activiteiten. Ook de ouders van die kinderen kunnen cursussen volgen en zij 
merken dan, dat hun kinderen méér kunnen dan ze dachten. Onze vroegere diaken, Roel 
Zuidema, die enkele jaren geleden overleed, was het contact met de Stichting  Camelia. 
Nel, zijn vrouw, heeft dit contact indertijd overgenomen, zij woont nu in Drenthe.  
De collecte voor dit doel willen wij warm aanbevelen!    
Stichting Camelia, bankrekeningnummer  NL30 ABNA 050 13 54 220.   
Erik van den Berg  (kerkrentmeester) 
 
HUISPAASKAARSEN 
Bij de plek van de ontvangst in de kerk hangt weer een lijst om uw bestelling voor 
huispaaskaarsen in te schrijven.  Er is aangegeven welke Paaskaars in de kerk komt te staan. 
Op 8 maart wordt deze lijst weer verwijderd i.v.m. het bestellen van de kaarsen. 
Erik van den Berg 
 
 
 

 


