
Zondag 14 november 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Het licht brengt goedheid voort 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  

 

- Voorbereiding - 
 
Zingen:  Die ons voor het licht gemaakt hebt, Lied 277 
 
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:  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, Lied 122: 1 en 3 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Gem.  Christus, ontferm U!  
 
Gloria (staand): Loof de Heer, want Hij is goed, Lied 136: 1,8,12 en 13 
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- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing: Sirach 17:17-24 
 

Toen de Heer de volken over de aarde verdeelde, 
Stelde hij over elk ervan een heerser aan, 
Maar Israël is het bezit van de Heer. 
Omdat het zijn eerstgeborene is, 
Voedt hij het op en onderricht hij het.  
Hij laat zijn volk niet in de steek, 
Het licht van zijn liefde schenkt hij het. 
Al hun daden zijn voor hem zo zichtbaar als de zon, 
Zijn ogen zijn er altijd op gericht. 
Hun onrechtvaardigheid is voor hem niet verborgen, 
Al hun zonden zijn de Heer bekend. 
Maar de Heer, die goed is en zijn schepselen kent, 
Heeft hen niet verlaten en niet prijsgegeven, hij heeft hen gespaard. 
De barmhartigheid van een mens is voor hem als een zegelring, 
De goedheid van een mens koestert hij als zijn oogappel- 
Hij vervult zijn zonen en dochters met berouw. 
Ten slotte zal hij komen en hun naar hun daden vergelden, 
Hun zonden laat hij neerkomen op hun eigen hoofd. 
Maar wie berouw heeft geeft hij een nieuwe kans, 
Wie de hoop verliest moedigt hij aan. 

 
Zingen:  De aarde is vervuld, Lied 650: 1, 2 
 
Epistellezing: Efeziërs 5:8-14 
 
Zingen:  Lied 650: 6, 7 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Wij komen als geroepen, Lied 612 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen:  Onze Vader in de hemel, Lied 1006 
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Collecten 
 
Slotlied:  Nu laat ons God de Here, Lied 863 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Koffiedrinken na de dienst 
Op drie punten zal koffie en thee worden geschonken, in de hal en in de twee hoeken van de 
kerkzaal. Kerkbezoekers uit het eerste vak gaan op  aanwijzing van de coördinator koffie of 
thee bij het buffet in de hal, uit het tweede vak bij het koffiebuffet in de rechterhoek van de 
kerkzaal en uit het derde vak en het vak van jongeren en cantorij bij het koffiebuffet in de 
linkerhoek van de zaal. 
 
Coronamaatregelen  
Houdt u bij lopen steeds een mondkapje op en voldoende afstand van elkaar en doe bij het 
lopen naar een uitgifteplaats uw mondkapje weer voor.  Pak daar een kopje koffie of thee en 
suiker en melk en loop direct door naar een plekje elders in de kerkzaal. Verspreidt u zich zo 
veel mogelijk en blijft u, in gesprek met elkaar, op gepaste afstand van elkaar staan of zitten. 
U kunt dan het mondkapje af doen. Gaat u een volgende kerkbezoeker begroeten of verlaat 
u de kerk, doe dan bij het lopen uw mondkapje weer voor. 
 
Voorganger: mevr. Dr.  Joyce Ronday  
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Hans Mol 
Orgel: Ies Nijman   
Lectrix: Anna van der Wielen 
Kinderdienst: Bianca van Olst 
Tienerdienst: Duco Bergsma 
Coördinatie en ontvangst leden van sectie 1 
Collecten: 1. Diaconie * 
 2. Plaatselijke kerk ** 
 3. Pastorale arbeid *** 
 
* Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten 
name van de Diaconie Regenboogkerk.  
**  Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
*** Uw bijdrage voor de pastorale zorg kunt u overmaken op NL89 RABO 0373722478 
van de wijkkas Regenboogkerk o.v.v. ‘Pastorale arbeid’. 
Hiervan worden pastorale uitgaven betaald    
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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

