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Regenboogkerk - Bethlehemkerk - De Morgenster 
Hilversum 

 

 
Als door een zwaard doorstoken 

 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
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 
 
Stil gebed 
 
Zingen:  Wij edelingen, blij van geest, Gezang 153: 1, 8, 9 en 10  
  
 1. Wij edelingen, blij van geest, 
  ter kerke gaan op ’t hoge feest 
  den eerstgeboren Heiland groeten 
  en knielen voor de kleene voeten 
  van ’t Kind, waarvoor Herodes vreest. 
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 8.         De doeken daar dit Kind in leit 
    is ’t purper van zijn majesteit, 
   waarin de harders Hem aanschouwen, 
   dien God de zielen komt vertrouwen, 
   gelijk van ouds was toegezeid: 
 
 9.   Dat God zijn kudde weiden zal, 
   en hoen voor ramp en ongeval 
   en naar ’t verdwaalde schaapken vragen, 
   en dat op zijne schouders dragen 
   met vreugd bij ’t overig getal. 
 
 10.   Hier is de wijsheid ongeacht, 
   hier geldt geen adel, staat noch pracht. 
   De hemel heeft het kleen’ verkoren. 
   Al wie door ootmoed wordt herboren 
   die is van ’t hemelse geslacht. 
        Joost van den Vondel (1587 - 1679)   
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer, ontferm U. 
Allen:  Christus, ontferm U. 
 
Zingen:  Prijs de Heer, die herders prijzen, Lied 468 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Gebed 
Allen:  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 61: 10 – 62: 3 
 
Zingen:  De Geest des Heren is op hem, Lied 530 
 
Tweede Schriftlezing: Galaten 3: 23 -4: 7 
 
Zingen:  Mensen wij zijn geroepen om te leven, Lied 827 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 2: 33-40 
 
Zingen:  U komt de lof toe, Lied 339b 
 
Prediking 
 
Orgelspel 
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Zingen:  Uit uw verborgenheid, Lied 500: 1, 4 en 5 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
Vgr.  Hoor ons gebed. 
Allen:  Heer, hoor ons roepen en schenk ons genade, Lied 367j 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen:  In de nacht gekomen, Lied 505 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel 
Iedereen gaat zitten tijdens het orgelspel. 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- 
 
Afbeelding:   Madonna met kind, Jan Toorop - 1927 
 
Voorganger:  ds. Jurjen Zeilstra  
Ambtsdragers:  Marya de Haas (Morgenster) en  
 Daan Janson (Bethlehemkerk)  
Muziek:  Ies Nijman, orgel;  
 4 Zangers van de cantorij  o. l. v. Arno Rog  
Collecten:  1. Gelabelde diaconiecollecte*,  
 2. Plaatselijke kerk**,  
 3. Landelijke afdracht PKN***.  
Ontvangst:  Leden van sectie 3  
Kinderdienst:  Fokko Bosker 
 
BIJ  DE  COLLECTEN: 
* De gelabelde collecte is vandaag bestemd om de kosten te dekken van 1000 liter houdbare 
melk voor de Voedselbank.  
Maak uw gift over op NL67 RABO 03737 11816 
t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van: ‘Melk voor de voedselbank’.  
 
** Voor de collecte voor de “Plaatselijke kerk” kunt u uw gift overmaken op  
NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. ‘collecte plaatselijke 
kerk’. 
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*** Voor de landelijke collecte ‘Afdracht aan de kerk’ kunt u uw gift overmaken op 
NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse  gemeente Hilversum, o.v.v.  
‘afdracht landelijke kerk PKN’. 

 
 
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

