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Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Moed en volharding 

 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  Breek aarde uit in jubelzangen, Psalm 66: 1 en 7 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
afgesloten met: Vgr. Heer, ontferm U! 
 Allen: Christus, ontferm U!  
 
Gloria (staand):  Wij komen hier, Lied 274: 1, 2 en 3 
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- De heilige Schrift - 
 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Gebed  
 
Kindermoment: 
Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel opgemeten? 
Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast?  
Wie heeft de bergen  gewogen op een weegschaal,  
de heuvels met balans en gewichten? (Jesaja 40: 12) 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing: gedicht van Dietrich Bonhoeffer 
 
Stadia op de weg naar de vrijheid   
Discipline  
Ga je op zoek naar de vrijheid, leer dan eerst je ziel en zinnen te beheersen,  
zodat je niet heen en weer wordt geworpen door je zinnen of je begeerten.  
Houd je geest en je lichaam kuis, onderworpen aan jezelf  
en dienstbaar aan het doel, dat hun door God gesteld is.  
Niemand ontdekt het geheim van de vrijheid dan door discipline.  
Doen  
Niet wat je wenst maar resoluut het goede doen.  
Niet dromen over mogelijkheden maar onbevreesd de werkelijkheid aangrijpen.  
Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, alleen in het doen.  
Aarzel niet langer, ga de storm in en handel,  
gedragen door Gods Woord en je geloof,  
juichend zal de vrijheid je geest ontvangen.  
Lijden  
Wonderlijke verandering. Je sterke, bezige handen  
zijn gebonden. Dit is het einde van je werk,  
je ziet het machteloos en eenzaam.  
Maar je leeft op en legt, stil en getroost,  
je zaak in sterkere handen, tevreden.  
Slechts één ogenblik kende je de vreugde van de vrijheid,  
toen gaf je ze over aan God, Hij zou ze heerlijk voltooien.  
Dood  
Kom, slotfeest op de weg naar de eeuwige vrijheid.  
Kom, dood, verbreek de boeien en slecht de muren  
van ons vergankelijk lichaam en onze blinde ziel,  
opdat wij eindelijk zien wat hier aan onze ogen was onttrokken.  
Lang zochten wij je, vrijheid, in tucht, in daad en in lijden.  
Stervend vinden wij je in het aangezicht van God.  
 
Zingen:   Door goede machten, Lied 511: 1, 6 en 7 
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Evangelielezing: Mattheüs 10: 16-23 
 
Zingen:  U komt de lof toe, Lied 339a  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Je hoeft niet bang te zijn, Lied 935: 1, 2 en 3 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten met filmpje van de diaconie 
 
Slotlied:  Laat de woorden, Lied 422: 1, 2 en 3 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
Iedereen gaat zitten tijdens het orgelspel. Na het orgelspel verzoeken wij u om volgens de 
aanwijzingen van de coördinatoren het kerkgebouw te verlaten. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorganger: Ds. Kick Bras 
Ouderling: Maarten Hogendoorn 
Diaken: Michael de Jong 
Organist: Ies Nijman 
Zang: enkele zangers o.l.v. Arno Rog 
Collecten: 1. Diaconie t.b.v. Charity Hands, NL67 RABO 03737 1816 t.n.v. 
 Diaconie Regenboogkerk  o.v.v. Charity Hands 
 2. Plaatselijke kerk, NL45 RABO 03737 2259 t.n.v. 
 Protestantse Gemeente Hilversum  
Ontvangst:  Leden van sectie 5 

 
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

