
Zondag eerste advent, 29 november 2020 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
De nacht loopt ten einde 

 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de Adventskaars 

Met een kleine vlam 
begint het grote licht. 
De Heer komt naar ons toe. 
Dat is een goed bericht! 

 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer. 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen:  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Heer, ik hef mijn hart en handen, Psalm 25: 1 en 2 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer, ontferm U. 
Allen:  Kyrie eleison, Lied 301a 
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Kyrielied:  Verwacht de komst des Heren, Lied 439: 1 en 2 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Gebed 
Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 63: 19b – 64: 8 
 
Zingen:  Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, Lied 437: 1 - 3 
 
Schriftlezing Brieven: 1 Korintiërs 1: 1-9 
 
Zingen:  Lied 437: 4 - 6 
 
Schriftlezing Evangelie: Marcus 13: 24-37 
 
Zingen:  Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339 f 
 
Prediking 
 
Muziek 
 
Zingen:  De nacht loopt ten einde, Lied 460 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen:   Een hart dat wacht in ootmoed, Lied 439: 3 en 4 
 
Uitzending en zegen 
Allen:  Amen.     
 
Na afloop van deze dienst wordt u verzocht weer te gaan zitten omdat de nieuwe expositie 
wordt geopend. Mocht u om welke reden dan ook toch weg moeten steekt u dan uw hand 
op, dan kunt u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk veilig verlaten.  
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Afbeelding:   Uitlopende vijgentak in het voorjaar 
 
Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra 
Ambtsdragers: Maarten Hogendoorn en Renze Sleeking 
Organist: Ies Nijman 
Zang: Enkele leden van de Cantorij o.l.v. Arno Rog 
Kinderdienst: Kees Koopmans 
Collecten: 1. Thermometeractie SchuldHulpMaatje 
 2. Wijkkas Regenboogkerk 
Ontvangst: Leden van sectie 5 
 
COLLECTEN (met collectebonnen aan de uitgang of met de QR-code) 
1.  Thermometeractie: Deze collecte houden alle wijkgemeenten van de PGH gezamenlijk op 
29 november, 6 en 13 december en  is bestemd voor SchuldHulpMaatje. Alles wat 
SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig 
hulp te bieden, via internet en met getrainde vrijwilligers (maatjes), die deskundig en op 
persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in 
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan centraal in het zoeken naar 
structurele oplossingen. De aanpak is aanvullend op reguliere schuldhulpver-leningen werkt 
samen met overheden en maatschappelijke organisaties. SchuldHulpMaatje wil door middel 
van diaconale inzet daarmee een bijdrage leveren aan groeiende problematiek van schulden.  
De diaconie wil SchuldHulpMaatje ondersteunen door middel van de thermometeractie, en 
we hopen dat u met ons meedoet! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL67 
RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk, o.v.v. Thermometeractie.  
2. Wijkkas Regenboogkerk:  Allerlei uiteenlopende kosten van het wijkwerk moeten hieruit 
worden betaald. Met name worden in deze coronatijd meer kosten gemaakt: een heel 
belangrijk potje dus! Giften voor de wijkkas zijn zeer welkom op bankrekening  
NL89 RABO 03737 22478 t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk te Hilversum. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

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

