
Zondag 6 juni 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
 ‘Blijf in mijn liefde’ 

 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  

 

- Voorbereiding - 
 
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. 
 
Drempelgebed  
 
Zingen:   Breek, aarde, uit in jubelzangen, Lied 66: 1, 3 en 7 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
afgesloten met: 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Allen:  Christus, ontferm U!  
 
Gloria:   Laat ons de Heer lofzingen, Lied 864: 1 en 5 
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- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Genesis 18: 16-19 
 
Zingen:  Die chaos schiep tot mensenland, Lied 322: 1 en 2 
 
Evangelielezing: Johannes 15: 9 - 17 
 
Zingen:  Bron van liefde, licht en leven, Lied 793 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Liefde, eenmaal uitgesproken, Lied 791: 1- 4, 6 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Zoekend naar licht hier in het duister, Lied 1005: 1, 2 en 5 
 
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- 
 
Afbeelding:   Jesus Christus als de ware wijnstok, 16e eeuw, Byzantijns icoon,  
   Byzantijns Museum, Athene 
Voorganger:  Marjan van der Wal  
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Michael de Jong  
Lector:   Conny Roozendaal 
Muziek:  Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog 
Collecten:                     Diaconie* 
   Plaatselijke kerk** 
   Wijkkas*** 
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*Diaconie: met de opbrengst van deze collecte kan de diaconie financiële ondersteuning 
bieden aan mensen die dat nodig hebben. U kunt uw gift overmaken naar NL67 RABO 03737 
11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.  
 
**Plaatselijke kerk: Uw kunt uw bijdrage overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.  
 
*** Wijkkas: Langzaam komen de activiteiten in onze wijkgemeente weer op gang en na de 
zomerperiode zullen dit er steeds meer worden. Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden 
en daarnaast zijn er altijd de vaste kosten zoals bloemen en kopieerkosten. Het blijft daarom 
belangrijk om uw bijdrage voor de wijkkas in de daarvoor bestemde collectezak te doen of 
over te maken op NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder 
vermelding van ‘wijkkascollecte’. 

 
 
 

 
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

