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De liturgie van de Regenboogkerk  
Sinds maart 2020 zijn de vieringen in de Regenboogkerk te Hilversum via de videoverbinding 

thuis voor iedereen die belangstelling heeft mee te beleven. Omdat de liturgie soms vragen 

oproept, volgt hier per onderdeel een korte uitleg van de basisliturgie, die met kleine variaties in 

deze diensten wordt gebruikt. 
 

-Voorbereiding- 
Orgelspel of muziek 

Het orgelspel op deze plaats is meditatief bedoeld, bijvoorbeeld een bewerking van een in de dienst te 

zingen lied, passend bij het thema of bij deze zondag in het kerkelijk jaar.  

Welkom en mededelingen 

Een ouderling heet namens de kerkenraad allen, aanwezig in de kerk of thuis, hartelijk welkom. Eventuele 

mededelingen worden zo kort mogelijk gehouden. Op de site van de Regenboogkerk of de Protestantse 

gemeente Hilversum, in de (digitale) nieuwsbrief en in het Kerkblad leest u meer. 

Bemoediging en groet 

De bemoediging is geen gebed en mag met open ogen worden gesproken en gehoord. Wij belijden dat onze 

hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat zijn actueel bedoelde woorden, die 

niet bedoeld zijn als een ontkenning van de evolutie maar als het vertrouwen dat God betekenis geeft aan 

onze dagen. In de ambtelijke groet wordt van Godswege vrede aangezegd. 

Gebed van toenadering of stil gebed 

Wij beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat wij God ontmoeten en willen ons bescheiden opstellen. Zo 

verschillend als wij zijn, zoeken wij naar gelijk gerichtheid en ontvankelijkheid.  

Zingen van een psalm of ander openingslied 

In alle liederen zingt de kerk de psalmen na. Dit zijn oeroude liederen van Israël, bij protestanten bekend op 

melodieën uit de tijd van de reformatie. Het kan mooi zijn om dit uit te drukken door juist op deze plaats als 

‘intochtslied’ een psalm te zingen. Vele zondagsthema’s zijn op een psalm geënt. Helaas mogen in 

coronatijd slechts enkele stemmen zingen. We hopen dat gauw weer iedereen mee mag doen. 

Inleiding 

Het thema van de dienst wordt kort toegelicht. In de Regenboogkerk houden we rekening met het karakter 

van de zondagen van het kerkelijk jaar. Soms volgen we het oecumenisch leesrooster. Soms een themaserie 

die is afgestemd met de andere wijken van de Protestantse gemeente Hilversum. Soms is er een 

zelfontworpen cyclus of een los thema aan de orde. 

Kyriegebed 

We gaan bewust de diepte benoemen, de nood van de wereld, de akelige feiten die knagen aan ons Gods- en 

zelfvertrouwen. Deze negatieve spanningspool herkennen we in de roep van Israël in Egypte. 

Glorialied  

De positieve pool van het spanningsveld is dat God vol is barmhartigheid en omziet naar mensen. Deze 

liefdevolle God gaan we loven. De spanning die zodoende ontstaat bepaalt de rest van de dienst. De 

gemeente van Christus leeft in een precaire balans tussen diepte en hoogte. Dit is het spanningsveld waarin 

wij de bijbel lezen, niet om klakkeloos na te praten, maar om daarmee in gesprek te gaan. 

 

-De Heilige Schrift- 
Kindergesprek 

Het gesprek met de kinderen heeft de functie van een voor iedereen herkenbaar moment, waardoor het grote 

verhaal binnen bereik komt, niet alleen van de kinderen, maar van ons allemaal. 

Gebed Het gebed om verlichting met de heilige Geest of ‘zondagsgebed’ heeft de vorm van een aanroepen van God 

om de heilige Geest die ons zal helpen om Gods Woord te verstaan. Om dit te accentueren kan er een groet 

worden uitgesproken tussen voorganger en gemeente: ‘De Heer zal bij u zijn! De Heer zal u bewaren.’ 

Twee kaarsen bij de bijbel worden aan het licht van de Paaskaars ontstoken 

Ze staan symbool voor Oude en Nieuwe Testament en het licht dat door Gods Woord in de wereld wordt 

verspreid. Terwijl de viering tot nu toe werd geleid van achter het midden van de Tafel, worden de 

schriftlezingen op een eigen plaats voor de bijbel verricht. 

Schriftlezing Oude Testament 

In een verantwoorde all round liturgie kan eigenlijk het lezen uit het Oude Testament niet worden gemist. 

We tonen met respect dat we voor ons Godsbesef schatplichtig zijn aan Israël. We volgen de weg van Jezus, 

die nooit is opgehouden Jood te zijn. 

Zingen Een schriftlied passend bij de gelezen tekst. 

Schriftlezing Brieven (niet altijd) 

 Hoe is de boodschap in de vroege kerk ontvangen? Daar begon de traditie die ons kerk doet zijn.  

Zingen Een schriftlied passend bij de gelezen tekst. 
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Schriftlezing Evangelie (kan ook tweede lezing zijn) 

In de evangeliën staat de verkondiging van het Koninkrijk van God door Jezus centraal. Eerbied voor Jezus 

en zijn woorden kan worden uitgedrukt door te zeggen ‘Hoort het heilig evangelie’ en ‘Dit is het woord van 

God’. We zouden ook kunnen zeggen ‘zo is het Woord van God’, zo menselijk, zo dichtbij. De woorden zijn 

niet primair exclusief bedoeld.  

Zingen Liefst een korte acclamatie.  

Prediking of overdenking 

In de preek wordt uitleg gegeven. De gelezen teksten worden bevraagd vanuit een actueel perspectief. Er 

wordt gezocht naar stof tot nadenken in het besef dat we woorden hebben gehoord uit een heel andere tijd, 

die ons nog altijd iets wezenlijks te zeggen hebben over God en mensen. 

Muziek Meditatief, aansluitend bij de sfeer van de preek 

Zingen Vaak een lied in antwoord op de prediking. 

 

-Gebeden en gaven- 
Dankgebed en voorbeden  

De gebeden worden eventueel voorafgegaan door de aankondiging van gevraagde voorbede intenties en/of 

het afkondiging van overlijden, waarna Lied 961 of Gezang 91:1 gezongen kunnen worden. Wij zijn niet 

alleen kerk voor onszelf, maar ook voor anderen. In dankbaarheid voor wat God ons geeft komen wij tot 

engagement en kunnen wij voor anderen, dichtbij en ver weg, voorbede doen. 

Stil gebed 

 In het stil gebed kunnen mensen zelf verwoorden wat hen bezig houdt. Een belangrijk moment. 

Onze Vader 

 Tenzij de Maaltijd van de Heer wordt gevierd. 

 

-Dienst van de Tafel- 
De Maaltijd van de Heer 

In coronatijden is het vieren van de Maaltijd van de Heer, vanwege alle regels, moeilijk geworden. Zo nu en 

dan vieren wij het sinds maart 2020 in de kerk én thuis gezamenlijk. Maar we hopen dat we het snel weer 

ongeveer twaalf keer per jaar kan zoals we altijd gewend waren (waaronder op Witte Donderdag, op derde 

Advent, tweemaal in de Veertigdagen, op Zondag Trinitatis en op Voleindingszondag). 

Kinderen brengen brood en wijn binnen 

 De Maaltijd begint met het binnenbrengen van brood en wijn, symbool voor al Gods goede gaven. 

Collecten 

Juist aan het begin van de viering, brengen wij onze eigen gaven die door de diakenen worden verzameld. 

De Tafel functioneert wereldwijd en bewust willen we anderen laten delen in onze rijkdom. 

Zingen Tafellied  

Nodiging 

Iedereen die zich verbonden voelt met Christus, is welkom aan deze Tafel, juist ook mensen die menen iets 

verkeerd te hebben gedaan. 

Tafelgebed  

Vaak bestaande uit elementen zoals de wereldkerk die kent, zoals het Sanctus (Het bezingen van Gods 

heiligheid, Jesaja 6) en Hosanna (Intocht van Gods Koninkrijk in deze wereld), de instellingswoorden 

(Mt.26, 26-29, of 1 Kor.11, 23-26) die verwijzen naar de laatste Maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. 

Onze Vader  

Gebed waarin Jezus Christus God vol verwachting aanspreekt als Vader van mensen. 

Vredegroet 

Moment van onderlinge erkenning en contact, waarin mensen mogen ervaren opnieuw aan elkaar gegeven 

te worden als gemeente van Christus. 

Gemeenschap van brood en wijn 

Hierbij kunnen wereldwijd gebruikte uitdelingswoorden tot vergeving van zonden worden gesproken.  

Dankgebed 

 Afsluitend en bemoedigend. 

Zingen Slotlied, samenvattend en bemoedigend. 

Uitzending en zegen 

Er mag vertrouwen zijn dat God met mensen meegaat. Zij krijgen een opdracht, die nooit in eenzaamheid 

hoeft te worden volbracht. 
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