
Zondag 11 september 2020 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
 

Dag van licht en leven 
 

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. 
 
Drempelgebed  
 
Zingen:   Zolang wij ademhalen, Lied 657: 1 en 2 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld afgesloten met: 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Allen:  Christus, ontferm U! 
 
Gloria (staand): Heel de aarde jubelt en juicht, Lied 67a: 1,2 en 4  



2 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Gebed  
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing: Genesis 1: 1-5  
 
Muziek  hobo en orgel (de eerste dag) 
 
Evangelielezing: Johannes 1: 1-5 
 
Zingen:  Licht, ontloken aan het donker, Lied 600: 3 en 4  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Christus,, uit God geboren, Lied 517: 1,3 en 5   
 

-Gebeden en gaven- 
 

Dankgebed en voorbeden 
acclamatie:   lied 367e  
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  God heeft het eerste woord, Lied 513: 1, 3 en 4 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
Iedereen gaat zitten na de zegen. 
Na het orgelspel kunt u op aanwijzing van de coördinatoren het kerkgebouw verlaten. 
 

-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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Voorganger:  Jacoline Batenburg 
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Michael de Jong   
Organist:  Ies Nijman 
Medewerking:  Wilma Booij: hobo 
Tienerdienst:  Dirk van Dijk  
Kinderdienst:  Fokko Bosker 
Collecten:                     1. Thermometeractie*, 2. Plaatselijke kerk** 
  
*Thermometeractie: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid- Afrika  
Veel jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken 
gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 
40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met christelijke partners 
helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken 
en licht te brengen in hun bestaan. Ze bieden de jongeren huiswerkbegeleiding en 
stimuleren hen om hun opleiding af te maken. Ook wordt er bijbelonderwijs en hulp bij het 
verwerken van trauma's geboden. Via muziek, vakantiekampen, kunst en trainingen groeit 
het zelfvertrouwen bij deze jongeren en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven 
vorm te geven.  
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage te storten op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. 
Diaconie Regenboogkerk o.v.v. thermometeractie. 
 
**Plaatselijke kerk 
Wekelijks is er weer een tweede collecte, bestemd voor de 
plaatselijke kerk. Uw gave kunt u overmaken naar NL45 RABO 
03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum. 
 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code 
hiernaast gebruikt worden. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

