
Zondag 23 mei 2021 
Pinksteren 

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Reikhalzend ziet de schepping uit naar  

haar bevrijding 
 

 
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 
Vgr.  die zijn adem zendt en wij worden herschapen. 
Allen:  Zo krijgt de aarde een nieuw gelaat. 
 
Openingslied: Taal op de tong, Lied 690 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 acclamatie: Veni Sancte Spiritus, Lied 681 
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Glorialied (staand): Alle eer en alle glorie, Lied 305 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Het licht van het woord 
 
Voor de kinderen 
 
Eerste lezing: Psalm 104 
 
Lied:  Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan, refrein van Lied 104a  
 
Evangelielezing:  Johannes 20: 19-23 
 
Lied:   Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, Lied 360: 1-3 
 
Brieflezing:  Romeinen 8: 16-23 
 
Lied:   De wind, wij zien hem niet, Lied 676: 1, 4 en 5 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

- De heilige doop - 
 
Dopeling wordt binnengedragen 
Presentatie 
 
Lied:   Jouw leven staat aan het begin, Lied 354 
Water wordt in de doopvont gegoten 
 
Doopgebed 
 
Belijdenis:  Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340b, gesproken door allen 
 
Geloften 
Vraag aan de gemeente: 
Wilt u Tobian naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof  
en wilt u hem helpen Christus na te volgen? 
 
Antwoord: Ja, dat willen wij 
 
Vraag aan Myriam en Ruben: 
Verlangen jullie dat je kind gedoopt wordt 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 



3 
 

Beloven jullie Tobian in woord en daad voor te gaan 
op de weg ons gewezen door Jezus 
en hem te doen onderwijzen in het Woord van God? 
 
Doop en handoplegging 
 
Doopkaars wordt ontstoken 
 
Lied:   Christe, lux mundi, Lied 921 
 
Gelukwensen 

 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:   De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, Lied 686 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
U wordt verzocht om na afloop van de dienst weer plaats te nemen en dan op aanwijzing 
van de coördinatoren de kerk te verlaten. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  Heleen Weimar  
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Hans van Eijk 
Organist:  Ies Nijman 
Zang:   Enkele zangers o.l.v. Arno Rog 
Collecten:  KiA: Pinksterzending* 
   Plaatselijke kerk 
   Wijkgebonden doel** 
 
 
*Kerk in Aktie, Pinksterzending Egypte 
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen 
hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij een jaarlijkse bijbelcompetitie lezen 
tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. De kinderen kunnen de vragen niet 
beantwoorden zonder de betreffende hoofdstukken te lezen en vragen daarbij hulp aan 
ouder(s), broer of zus. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.  



4 
 

**De opbrengst van de derde collecte is bestemd voor het afbouwen van een school in 
Santa Rosa, een arme wijk in de Dominicaanse Republiek. Het gaat om een klein schooltje 
waar kinderen bijles krijgen in lezen, schrijven en rekenen. Voor de bouw van een toilet en 
het maken van een schoolplein is ongeveer € 500,= nodig. Helpt u mee?  
 
 
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

