
Zondag 18 oktober 2020 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Hemelwater 

 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Muziek 
 
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:  De dag gaat open voor het woord des Heren, Lied 217 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Gloria (staand): Geprezen zij God!, Lied 150a 
 

- De heilige Schrift - 
 
Kindermoment 
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Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Genesis 1: 6-8 
 
Muziek:   De Schepping Suite – de tweede dag, Hans Booij 
 
Evangelielezing: Mattheüs 3: 16-17 
 
Zingen:  O God, die uit het water in het begin, Lied 356:1-3, 6 en 7 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Stem die de stenen breekt, Lied 918 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden  
          acclamatie: Heer, onze God, Lied 367e 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Zolang wij ademhalen, Lied 657: 1, 3 en 4 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
Iedereen gaat zitten 
Na het orgelspel is er koffiedrinken, waarbij u op uw plaats  koffie of thee krijgt aangereikt 
en u in gesprek kunt gaan met de mensen om u heen. Wanneer u hier geen gebruik van wilt 
maken, steekt u uw hand op. Een coördinator zal u wijzen hoe de kerk te verlaten. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
Afbeelding:  De 2e scheppingsdag; De scheiding des wateren,  
  door M.C. Escher (december 1925) 
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Voorganger: Ds. Annemieke Parmentier 
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Liesbeth Wouters 
Organist: Ies Nijman 
Zang: Leden van de cantorij o.l.v.  Arno Rog 
Muziek: Wilma Booij – hobo, Arno Rog - orgel 
Collecten bij uitgang: 1. Kerk in Aktie – Werelddiaconaat, 2.. Plaatselijke kerk 
Ontvangst: Leden van sectie 8 
 
Collecten 
1. Kia werelddiaconaat: Landbouw Rwanda 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda  
telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk 
getuigenis voor hun omgeving zijn en werken als lerares, 
verpleegster en kerkelijk werkster in de 
dorpsgemeenschappen. Ze bieden o.m. een 
landbouwprogramma in een trainingscentrum voor de kleine 
boeren om kennis en onderlinge samenwerking te 
verbeteren. Zij helpen de boeren om hun economische positie 
te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en om hun 
kinderen naar school te laten gaan. Uw gave kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 
11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Kia Werelddiaconaat. Meer informatie vindt u 
op: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 
2. Plaatselijke kerk:  
De 2e collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave kunt u overmaken naar 
NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum. 
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