
Zondag 6 september 2020 
 

Regenboogkerk – Hilversum 

Met een onverdeeld hart 
 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
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. 
 
Intochtspsalm:  Hoe lief heb ik uw woning , Heer, psalm 84: 1, 2 en 4, nieuwe berijming 
     Vert. Arie Maasland,   

1. Hoe lief heb ik uw woning, Heer! 
Verlangend vraag ik telkens weer 
daar uw nabijheid te ervaren. 
In de beschutting van uw huis 
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: 
zij nestelen bij uw altaren. 
Gelukkig wie daar dag aan dag 
bij U woont en U prijzen mag. 
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2. Gelukkig wie gesterkt in U 
als pelgrims door het hier en nu 
blijven verlangen naar uw wegen. 
Zij weten wie hen helpen zal: 
zelfs in het uitgedroogde dal 
daalt zegen op hen neer als regen. 
Verfrist mogen zij verder gaan; 
straks komen zij in Sion aan. 

 
4. De HEER, die ons bescherming biedt, 

ontzegt zijn goede gaven niet 
aan wie op Hem hun leven richten. 
Genade geeft Hij hun altijd; 
zij delen in zijn heerlijkheid. 
Hij zal hen als een zon verlichten. 
Heer van de hoogste legermacht, 
gelukkig is wie U verwacht. 

 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Kyrielied:   Stil is de straat, Lied 1003 
 
Gloria (staand): Zing van de Vader, Lied 304 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Kinderlied:  Linkerwang - rechterwang, Geroepen om te zingen 97  
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Deuteronomium 18: 13-18 
 
Lied:   Het woord dat ik jou geef, Lied 334 (canon) 
 
Evangelielezing: Mattheüs 5: 38-48 
 
Lied:    Hoor. Maar ik kan niet horen, Lied 323 
 
Overweging 
 
Muziek 
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Lied:   Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, Lied 998   
 

- Gebeden en gaven – 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Aankondiging van de collecten 
 
Slotlied:   Geef vrede door van hand, Lied 1014 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel   iedereen gaat weer zitten. 
 

Na het orgelspel kunt u op aanwijzing van de coördinatoren het kerkgebouw verlaten. 

 
 
Er zijn 2 collecten: 1. Diaconie en 2. Plaatselijke kerk  
1. Kerk in Actie/ Werelddiaconaat: Alfabetisering Ghana 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een 
minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, 
maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie 
leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. 
Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als 
jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans 
op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in 
werkgelegenheid voor jongeren. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 79 RABO 0373 7117 94 t.n.v. Diaconie Protestantste 
gemeente Hilversum. 
2. Plaatselijke kerk 
Wekelijks zal er weer een tweede collecte zijn, bestemd voor de plaatselijke kerk. 
Uw gave hiervoor kunt u overmaken naar NL45RABO 0373 7225 91 t.n.v. Protestantse 
gemeente Hilversum. 
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