
Zondag 1 augustus 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Binnenstebuiten 

 
 

- Voorbereiding - 
 

Inleidend orgelspel 
 
Welkom 
 
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  
 
Lied     Waarlijk, dit is rechtvaardig, Psalm 92, vers 1 - 5  9 
 Zangers: 2, 4, Allen: 1, 3 en 5  
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 met gezongen acclamatie Kyrie eleison, Lied 301d (Zangers) 
 
Glorialied:  Wij zingen God ter ere, Lied 786, vers 1 - 3  
 Zangers: 1 en 2, Allen: 3 
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- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 43: 10 - 13 
 
Lied:    God zij geloofd en hoog geprezen, Psalm 112: 1 en 2 (Zangers) 
 
Evangelielezing: Marcus 7: 15 - 23 
 
Lied:   Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, Lied 834 (samenzang) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied:   God, herschep mijn hart, Lied 51a (Zangers)  
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
    telkens beantwoord met: Adem van God, Lied 368g (Allen) 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  O grote God die liefde zijt, Lied 838 vers 1, 2 en 3 
 Zangers: 1,  Allen: 2 en 3 
 
Wegzending en zegen 
Wilt u na afloop van de dienst tijdens het orgelspel blijven zitten totdat u op aanwijzing van 
de coördinatoren de kerk mag verlaten. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Afbeelding:                                                    Binnenstebuiten’ van Albert Bokslag 
 
Voorganger: pastor Christiaan Boers 
Ouderling: Lily Fraanje 
Diaken: Liesbeth Wouters 
Organist: Ies Nijman 
Zangers                                                           o.l.v. Arno Rog 
Ontvangst / coördinatie Leden van sectie 2 
Collecten 1. Door de wijk te bepalen doel: Badeloch fonds 
 2. Plaatselijke kerk 
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Toelichting collecten: 
1. De vrije wijkcollecte is voor het Badeloch Fonds.  
Het Badelochfonds richt zich op veelbelovende jonge mensen, die graag willen leren maar 
daar geen financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen 
studiefinanciering mogelijk is, biedt het fonds hen financiële steun. De diaconie steunt hen 
daarbij van harte! 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL67 RABO 03737 118126 ten name van 
Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Badelochfonds. 
 
2. Voor de kosten van de plaatselijke kerk. Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer 
NL45 RABO 03737 22591 ten name van Protestante gemeente Hilversum.  
 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 

 
 
 
Koffie 
Bij mooi weer drinken we weer koffie op het kerkplein, neem in de hal een kopje thee of 
koffie mee. Buiten staan suiker, melk en een koekje. Denkt u hierbij ook aan de 1,5 meter 
afstand? 

 
- - - - - - - 

   
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

