Zondag 17 januari 2021
Regenboogkerk – Hilversum

Vreugde om recht uit geloof
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingOrgelspel
Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen.
Groet
Gebed van toenadering
Zingen:
Kyriegebed
Vgr.

Zingen:

Breek, aarde, uit in jubelzangen, Psalm 66: 1, 2

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Juicht voor de koning van de Joden, Lied 526: 1 en 2

-De Heilige SchriftKindergesprek

Gebed
Vgr.
Allen:

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 62: 1-5
Zingen:

Om Sions wil zwijg ik niet stil, Lied 176: 1, 3 en 6

Schriftlezing Brieven: Romeinen 4: 1-12
Zingen:

U kennen, uit en tot U leven, Lied 653: 1, 5 en 7

Schriftlezing Evangelie: Johannes 2: 1-11
Zingen:

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f

Prediking
Orgelspel
Zingen:

Wij willen de bruiloftsgasten zijn, Lied 525

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Stil gebed
Collecten

-De Maaltijd van de HeerZingen:

De Heer richt op zijn berge en maaltijd aan, Lied 762: 1, 5 en 6

Nodiging
Tafelgebed
Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11: 23-26
Onze Vader
Zingen:

Lam Gods, Lied 408a

Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn

2

Dankgebed
Zingen:

Bron van liefde, licht en leven, Lied 791

Uitzending en zegen
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oAfbeelding: Le Nozze di Cana, 1304-1306, Capella degli Scrovegni, Giotto di Bondone, fresco,
200x185 cm.
Claude Laydu als de dorpspastoor van Bernanos in de film van Bresson uit 1951
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Toelichting bij de collecten
*PGH brede diaconale collecte ter ondersteuning van de voedselbank
Er zijn rondom de kerstdagen al een aantal acties geweest maar door de huidige omstandigheden is
er meer dan ooit behoefte aan hulp om voedsel te geven aan mensen die dat het meeste nodig
hebben. Elke week verstrekken vrijwilligers voedselpakketten aan ruim 38.000 huishoudens. Ze
werken uitsluitend met vrijwilligers die niet betaald worden. Uw bijdrage gebruiken ze voor:
·
Vrachtauto’s en bestelbusjes om eten in te vervoeren
·
Benzine en diesel voor vervoer
·
Vaste lasten zoals energie en huur
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
o.v.v. Voedselbank.
**Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse
gemeente Hilversum onder vermelding van plaatselijke kerk.
***Ondersteuning gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers
trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed
mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en
webinars. Daardoor kunnen trainingen tijdens de coronacrisis met de nodige aanpassingen toch
doorgaan. Met die trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en
wisselen ze ervaringen uit.
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers
zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen! U kunt uw bijdrage overmaken op NL45 RABO
0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. ondersteuning gemeenten.
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes.
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast
gebruikt worden.
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