
Zondag 7 februari 2021 
5e zondag na Epifanie 

 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Jezus zien 

  
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
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. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  Geef, Heer, de koning uwe rechten, Psalm 72: 1 en 2 
 
Inleiding  
 
Zingen:  Geef, Heer, de koning uwe rechten, Psalm 72: 6 en 7 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
afgesloten met: 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Allen:  Christus, ontferm U!  
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Gloria:  Bless the Lord, Lied 103e 
 

- De heilige Schrift - 
 
Kindermoment 
 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Gebed  
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Jesaja 60: 1-6 
 
Zingen:  Sta op er wacht een nieuwe dag, Het liefste lied van Overzee 45: 1, 2 en 3 

1. Sta op, er wacht een nieuwe dag,  
een stralend morgenlicht!  
Alsof de hemel naar je lacht,  
zo straalt dan jouw gezicht.  
 

2. De aarde wacht in duisternis  
en weet niet waar te gaan.  
Maar over jou straalt licht, daar is  
Gods dag al opgegaan.  
 

3. Dit licht trekt alle volken aan,  
gaat als een ster hen voor.  
Het daagt hen uit op weg te gaan 
en brengt hen op jouw spoor. 

 
Evangelielezing: Mattheüs 2: 1-12 
 
Zingen:  Sta op er wacht een nieuwe dag, Het liefste lied van Overzee 45: 4, 5 en 6 

4. Jouw ogen stralen bij het zien  
van heel die lange stoet.  
Verenigd zijn de natiën,  
vol eerbied klinkt hun groet.  
 

5. Hun rijk beladen karavaan  
brengt jou zijn eerbetoon.  
De stoet draagt al zijn schatten aan 
voor Hem die bij jou woont. 
 

6. Bij jou, mijn bruid, vindt men het hart 
van al wat adem heeft. 
Bij jou wordt toch het Woord bewaard 
dat allen leven geeft? 
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Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Wat vraagt de Heer nog meer van ons, lied 992 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Geef vrede door van hand tot hand, Lied 1014 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
Iedereen wordt verzocht te gaan 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- 
 
 
Voorganger:  Elsbeth Gruteke 
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Renze Sleeking  
Lector:   Wilma van der Burg 
Organist:  Ies Nijman 
Zang:   een lid van de cantorij 
Collecten:                     Kerk in Actie (KiA), Bangladesh, Plaatselijke kerk, Wijkkas 
 
 
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

