
21 februari 2021 
Eerste zondag in de veertigdagentijd 

 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Een alles overkoepelend teken 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding – 
 
Stil gebed 
 
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. 
 
Intochtslied:  Neem de plaats, de ruimte en de tijd, Iona I, 44: 1-4  
  

1. Neem de plaats, de ruimte en de tijd, ieder hier incluis. 
Maak de plek waar wij nu zijn tot uw eigen thuis. 
 

2. Neem de tijd en noem me bij de naam. Neem de tijd, maak heel 
wie ik ben en wat ik was, wat mijn ziel verdeelt. 
 

3. Neem de zwaarte van mijn hart, neem mijn diepe spijt, 
raak met uw vergeving aan wat ik mij verwijt. 
 

4. Neem het kleine kind in mij dat de groei niet waagt. 
Laat uw Zoon mijn baken zijn, help me recht te staan. 
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Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vgr.  Heer, ontferm u! 
Allen:  Christus, ontferm u! 
 
Kyrielied:  Wij moeten Gode zingen, Lied 713: 1-3 
 

- Dienst van het Woord - 
 
Gebed 
 
Over de kinderen 
 
Het licht van het Woord 
 
Eerste lezing:  Genesis 9: 1-17  
 
Lied:   Zeshonderd jaar is Noach oud, Lied 163a: 1 en 4  
 
Evangelielezing: Marcus 1,12-15 
 
Lied:   Jezus, diep in de woestijn, lied 539  
 
Overweging  
 
Muziek  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 

- Dienst van de Tafel - 
 
Over de collecten 
 
Brood en wijn rondgedeeld 
 Thuis klaarzetten als je dat nog niet hebt gedaan. 
 
Nodiging 
 
Lofzegging 
 
Sanctus:  Heilige God, geprezen zij, Lied 870: 1-3 en 8  
 
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
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Vredegroet 
 
De gemeenschap van brood en wijn 
 
Muziek 
 
Dankgebed 
 
Slotlied:  Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, Lied 362  
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  Heleen Weimar 
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Renze Sleeking 
Organist:  Ies Nijman 
Zang:   een lid van de cantorij 
Collecten: 1. Kerk in Actie (KiA), Moldavie 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Pastorale arbeid 

 
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

