
Regenboogzondag 27 september 2020 
 

bevestiging van ambtsdragers 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Dienen en bewaren 

 
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. 
 
Ochtendlied:  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, Lied 215: 1, 2, 5-7 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
gezongen acclamatie: God, denk aan de schepping, ZZZ 335 
 God, denk aan de schepping, 
 denk aan heel de wereld, 
 houd ons in uw handen, 
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Glorialied (staand): Zonne en maan, Lied 303 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing: Genesis 2:7-10 en 15-23 
 
Lied:     Die chaos schiep tot mensenland, Lied 322: 1-2 
 
Evangelielezing:  Marcus 10: 42-45 
 
Lied:    Vlammen zijn er vele, Lied 970 
 
Overweging 
 
Muziek:  Hans Booij, De Schepping – de zesde dag, voor hobo 
 
Lied:    Wat vraagt de Heer nog meer van ons, Lied 992 
 

-Bevestiging van ambtsdragers - 
 
Dank aan aftredende ambtsdragers 
Erik van den Berg, Eva Koopmans-Koffeman en Jan Sillevis Smitt 
 
Presentatie van aantredende ambtsdragers 
Marco van der Lee, Gerda Kerkhof-Rozema en Hans Zwagemaker 
 
Over de opdracht van ouderlingen en diakenen 
Steeds opnieuw 
worden in de gemeente van Christus 
vrouwen en mannen geroepen 
om samen met de voorgangers 
de dienst aan Gods Rijk 
gestalte te geven als ambtsdragers, 
hun talenten te gebruiken 
tot glorie van de Ene, 
tot genade voor allen. 
Ouderlingen heten zij 
aan wie de zorg is toevertrouwd 
voor ons leven met en van het Woord 
en ons leven in gemeenschap. 
Zij zullen omzien naar wie verdwalen 
en het oor lenen aan wie verloren raken 
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en allen kennen als leden van het ene lichaam, 
daarin Christus navolgend. 
 
Diakenen heten zij 
aan wie het is toevertrouwd 
brood en beker te reiken  
aan al wie honger heeft. 
Zij zullen weet hebben  
van de dorst naar gerechtigheid, 
met oog voor wie geen helper heeft, 
en de gemeente voorgaan 
in het reikhalzen en verlangen 
naar de komst van het Rijk van God, 
daarin Christus navolgend. 
 
Alle ambtsdragers hebben samen 
de verantwoordelijkheid als kerkenraad 
om de gemeente in vieren, leren en dienen 
te bewaren bij haar roeping: 
want voor alle dingen zoeken wij 
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
 
Jullie, die nu gereedstaan 
om dit ambtswerk op je te nemen: 
Aanvaard deze dienst met blijdschap, 
voed jezelf met het Woord van God, 
volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest 
 
Gebed 
 
Lied:  Kom uit de hemel tot ons neer, Tussentijds 111: 1-2 en 4, 
 melodie Veni Creator Spiritus 
        1 Kom uit de hemel tot ons neer, 
  vervul ons met uw Geest, o Heer, 
  Gij, die uw kinderen bevrijdt 
  om U te dienen, wereldwijd. 
 
        2 Bewaar hen, die hier voor U staan, 
  dat zij hun weg met vreugde gaan; 
  geef aan uw engelen bevel 
  hun trouw te zijn als metgezel. 
 
        4 Kom, Heiland, die ons hart geneest; 
  kom Vader, Zoon en Heil’ge Geest 
  en maak ons vrolijk in dit uur, 
  o bron, o brood, o vreugdevuur! 
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Geloften van de nieuwe ambtsdragers 
Geloof je dat door de stemmen van mensen heen 
de stem van God meeklinkt, 
die je oproept Hem en zijn gemeente te dienen? 
 
Aanvaard je de heilige Schrift, 
bij het licht waarvan wij leven, 
als enig richtsnoer van je geloof, 
zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan 
al wat daarmee in strijd is? 
 
Beloof je je ambt 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 te jouwer kennis komt 
en beloof je je taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Handoplegging en zegen 
 
Aanvaarding en verwelkoming (staand) 
Vgr.:  Gemeente, 
  dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diaken. 
  Wilt u hen in uw midden ontvangen 

 hen respecteren in hun ambt  
 hen dragen in uw gebeden 
 en met hen mee werken 
 in de dienst aan onze Heer? 

Allen:  Ja, van harte 
 
Lied:  Vrede wens ik je toe, Iona 2-31 
  Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
  Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
  Vrede wens ik je toe. 
 
  Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
  Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
  Zegen wens ik je toe. 
 
Felicitaties  
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
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Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:   God, schenk ons de kracht, Lied 418: 1-3 
 
Wegzending en zegen 
Iedereen gaat weer zitten. 
 
Orgelspel 
Na het orgelspel blijft iedereen zitten en wordt er door de coördinatoren koffie of thee 
rondgebracht. Blijf in elk geval in de buurt van uw stoel en ga niet rondlopen.  
Mocht u willen vertrekken steek dan uw hand op, dan begeleidt een coördinator u naar de 
uitgang. 
  

- - o  -  o - - o  -  o - - o  -  o - - 
 
Afbeelding        De zegen aan Issachar, schets van Marc Chagall 
Voorganger: Ds. Heleen Weimar 
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Renze Sleeking 
Muziek Ies Nijman, orgel; Wilma Booij - Hobo 
Zang cantorijleden o.l.v. Arno Rog 

collecten Collecten: Thermometeractie, KiA - PAX Vredesinitiatieven  
 
Nieuwe aanpak van de collecten vanaf 20 september.  
In de afgelopen maanden kreeg u steeds de gelegenheid om uw bijdrage voor de collecten 
per bank over te maken.  Voor de mensen die thuis de kerkdienst volgen blijft dit hetzelfde.  
De mensen in de kerk krijgen de gelegenheid om bij de uitgang  
(dus na afloop van de dienst) hun bijdragen te geven.  
De komende tijd zullen er steeds 2 collecten in het rooster staan (vroeger waren dat er 3!), 
we vragen uw bijdrage voor de 2 doelen in één collectezak te doen.  
Vervolgens zal de opbrengst 50/50 over die 2 doelen verdeeld worden.   
N.B.  Voor de verwerking van de collecte zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van onze collectebonnen. In de wijkgids staat op bladzijde 23/24 hoe u de 
collectebonnen kunt verkrijgen.  

Erik van den Berg 
Collecten: 
Thermometeractie: Nieuwe kansen voor kansarme kinderen in Pretoria (Zuid Afrika). 
U kunt uw gift overmaken op IBANnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. KerkinActie te 
Utrecht o.v.v. projectnummer K 021262. Voor meer informatie zie de website van Kerk in 
Actie 
 
Uw gift voor het Vredeswerk (landelijk) kunt u overmaken op banknummer NL10 ABNA 0444 
444 777 ten name van Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Vredesweek. 
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QR-code 
U kunt uw giften vanaf heden ook met de  
hiernaast afgebeelde Regenboogkerk QR-code 
overmaken. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


