
Regenboogzondag, 12 september 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 

 

Vruchten van de Geest 
 

 
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. 
 
Openingslied:  Er is een stilte die kan zingen (tekst Martin de Geus, melodie Dirk Zwart) 
 Cantorij: 1,  Allen: 2 en 3. 

1.  Er is een stilte die kan zingen, 

 een zwijgen dat vervoert, 

 maar nu de lofzang weer mag klinken 

 zijn wij verrukt, ontroerd. 

 O God, u loven is ons leven, 

 u prijzen zij aan zij - 

 welke gevaren ons omgeven, 

 u was en blijft nabij. 
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3. Laten wij opstaan en God danken 

dat hij ons heeft behoed, 

hem loven om het licht, de klanken 

waarmee hij ons begroet. 

De tijd van afstand is vergleden, 

het leven neemt een keer. 

Wij wensen hier elkaar de vrede 

van Christus onze Heer. 
 
Inleiding 
 
Gedicht 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
      gezongen acclamatie:  O Heer God, erbarmend, Lied 329 
 
Glorialied (staand):   Loof God, loof Hem overal, Psalm 150 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gesprek met de kinderen bij de inspiratieboom 
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Gebed om de Geest: Kom, heil’ge Geest, Iona 2-15  
(invocaties door cantorij) 

 

 

invocaties: 

1. Kom met Gods adem 

2. Kom, inspireer ons 

3. Waai over grenzen 

4. Kom met uw vruchten 

5. Kom met uw Geestkracht 
 

Het licht van het woord 
 
Eerste lezing: Psalm 1 
 
Zingen:  Leven als de bomen, Zingend Geloven 8-53 
 Cantorij: 1, 3 en 5,  
 Allen: 2, 4 en 6 

 

1.  Leven als de bomen, 

 trouw en aardsgezind. 

 Bij het water wonen, 

 leven van de wind. 
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Brieflezing:   Galaten 5: 13-26 
 
Zingen:  Heilige liefdeskracht, Lied 673 
 Cantorij: 1 en 3,  Allen: 2 en 4 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Zingen:   Wat zijn de goede vruchten, Lied 841 
 Allen: 1, 2 en 4,  Cantorij: 3 
 

- Gebeden en gaven - 
 

Dankgebed en voorbeden 

acclamatie: O God, laat gerechtigheid hier bloeien, Taizé 117  

Stil gebed 
 
Onze Vader 

3. Leven als de bomen, 

    God heeft hen geplant, 

    leven om te loven, 

    leven uit Gods hand. 

 4. Op de lente hopen, 

      weten van de herfst, 

      dromen van de zomer, 

      leven dat niet sterft. 

 

5.Toevlucht voor de vogels, 

    schaduw, onderdak, 

    huis van mededogen, 

    liefde wijdvertakt. 

 

6. Leven als de bomen,  

    zingen voor je God, 

    levenslang geloven, 

    vaste voet aan grond. 
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Kinderen komen terug 
 
Zingen:    De vogels van de bomen, Lied 979: 1, 2, 6, 7 en 10 
 
Collecten 
 
Slotlied:   Laat de woorden die we hoorden, Lied 422 
 
Wegzending en zegen 
 

Orgelspel 

Wilt u  na het orgelspel blijven zitten tot u op aanwijzing  van de coördinatoren de kerk kunt 

verlaten. 

 

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

 

Voorganger: ds. Heleen Weimar 

Ouderling: Maarten Hogendoorn 

Diaken: Hans van Eijk 

Organist: Ies Nijman 

Muziek:  Cantorij o.l.v.   Arno Rog; Wilma Booij, hobo; 

 Ies Nijman, orgel 

Kinderdienst: Fokko Bosker en Kees Koopmans 

Ontvangst en coördinatie: Leden van sectie 9 

Collecten: 1. Diaconie - ‘Voedselbank’* 

 2. Plaatselijke kerk** 

 3. Missionair werk - ‘Kliederkerk’*** 

 

Toelichting bij de collecten 

* Gisteren werd op het kerkplein de markt en de ontmoetingsdag gehouden. 

De opbrengsten van de verkoop van boeken, speelgoed, stekjes en kunst gaan naar de 

voedselbank. Aansluitend op het doel van de markt wil de diaconie van de Regenboogkerk 

ook deze collecte vandaag bestemmen voor de voedselbank, zodat we bij elkaar (markt en 

collecte) een mooi bedrag kunnen doneren aan de voedselbank. 

Aangezien de voedselbank nodig is en blijft voor mensen die (tijdelijk) in de knel zitten en 

weinig middelen voor hun dagelijks onderhoud hebben, waaronder gezinnen met kinderen, 

blijven wij de voedselbank steunen! We rekenen ook op uw steun! 

Gireren mag uiteraard ook op banknummer NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie 

Regenboogkerk, o.v.v. collecte voedselbank 
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* Voor de plaatselijke kerk kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 

0373722591 t.n.v. Prot. Gem. Hilversum, onder vermelding van Plaatselijke kerk.    

 

*** De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 

'gekliederd', dat wil zeggen: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen 

vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren 

van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in 

aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de 

Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en 

oud. Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 0373722478 van de Wijkkas 

Regenboogkerk onder vermelding van ‘missionair werk’. 

 

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

