
Zondag 22 augustus 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

Noach en de ark (3) 

 
Drie vluchten van de duif 

 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
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. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, Lied 275 
 allen: 1,4 en 5, zangers: 2 en 3 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
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Vgr.   Zo roepen wij U aan: 
Zingen: Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen:  Gezegend die de wereld schept, Lied 984: 1, 4 en 6 
 zangers: 1, allen: 4 en 6 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Gebed 
vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
allen:  De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 8 
 
Zingen:  Noach en de dieren, Lied 163a: 3 (zangers) 
 
Schriftlezing Brieven: 1 Petrus 3: 18-22 
 
Zingen:  Het water van de grote vloed, Lied 350: 1, 2, 5 en 7 
 allen: 1, 2 en 7, zangers: 5 
 
Schriftlezing Evangelie: Mattheüs 10: 16-20 
 
Zingen:  U komt de lof toe, Lied 339a 
 
Prediking 
 
Muziek 
 
Zingen:  O God die uit het water, Lied 356 
 allen: 1,4,5 en 7 en de refreinen, zangers: 2, 3 en 6 
 

-De heilige doop- 
 

Presentatie 
 
Zingen:  Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b 
 
Doopgebed 
Vgr.  U moeten wij danken, Heer onze God, 

 omdat Gij U met ons verbonden hebt  
 op leven en dood 
 Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen  

  uit de wateren van de afgrond. 
  Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt 

 door het water van de zondvloed. 
 Gij hebt uw volk Israel uit de slavernij gered 
 en geleid naar het land van belofte 
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door het water van de Rode Zee. 
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen 
toen Hij ondergedompeld werd  
in het water van de Jordaan. 
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood 
als de eerstgeborene van uw toekomst. 
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen, 
met Hem gedoopt in zijn doop, 
met Hem gestorven en opgestaan, 
levend door zijn Geest, op weg naar zijn toekomst, 
als eersteling van de hele schepping. 
Wij bidden U voor Blanca 
die de doop zal ontvangen: 
red ook haar leven 
uit het water van nood en dood, 
noem haar uw kind, 
red haar door Jezus, uw Zoon, 
leid en bewaar haar door uw Geest, 
geef haar mensen die voorgaan 
in trouw aan U en uw gemeente, 
doe haar groeien in geloof en hoop en liefde, 
zodat zij uw bondgenoot blijkt te zijn, 
een levende lidmaat van het lichaam 
van Jezus Christus onze Heer. 
Hem zij lof in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Vragen aan de ouders 
vgr.  Verlangen jullie dat Blanca gedoopt wordt 
  in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
  Beloven jullie haar in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen 
  door de Heer en haar te doen onderwijzen in het Woord van God? 
De ouders:  Ja 
 
Vraag aan de gemeente 

 vgr.  Belooft u Blanca in de gemeente en in jullie gemeenschap als familie en, 
  vrienden op te nemen en haar te helpen om te geloven, te hopen en lief te  

   hebben? 
gem.  Ja, dat beloven wij 
   
Zingen:  In U zijn wij begrepen, Lied 351: 1 en 2 
 zangers: 1, allen: 2 
 
Gesprek met de kinderen bij de doopvont 
 
Bediening van de heilige doop 
 
Overhandiging van de doopkaars  
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Zingen:  Lied 351: 3 (allen) 
 

-Gebeden en gaven- 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen:  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, Lied 976 
 allen: 1 en 3, zangers:  2 
 
Uitzending en zegen 
allen:  Amen. 
 

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

 
 Afbeelding:   Gevelsteen D’arke Noach, Bloemgracht 20, Amsterdam 
 

Voorganger:   ds. Jurjen Zeilstra 
Ambtsdragers:  Maarten Hoogendoorn en Hans van Eijk 
Muziek:   Ies Nijman (orgel) en enkele leden van de cantorij o.l.v. Arno Rog 
Ontvangst:   Leden van sectie 5 
Collecten:   1. Diaconie 
   2. Plaatselijke kerk 
   3, Pastorale arbeid 

 
 

 
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

