
Zondag Rorate Coeli, vierde advent 
19 december 2021 

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Gods dienaar die door niemand werd gezien 

 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Adventskaarsen worden aangestoken 
  Advent is kijken naar wat komt. 
  Advent is durven dromen. 
  Is licht te zien in duisternis, 
  geloven dat God met ons is 
  en dat zijn rijk zal komen. 
 
Zingen:  lied voor vierde advent 

 Kijk eens aan, kijk eens aan, 
 steek het vierde kaarsje aan, 
 want wij wachten en wij dromen 
 dat het kerstfeest weer zal komen. 
 Langs de zon en langs de maan  
 is de ster al scheep gegaan. 

 
Gemeente gaat staan 
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Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt in eeuwigheid 
Allen:  en niet laat varen het werk dat Zijn hand begon 
 
Zingen:  Wij wachten op de koning, Lied 461 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Inleiding 
 
Hoornspel 
 
Kyriegebed 
 

- De Heilige Schrift - 
 
Met de kinderen 
 
Gebed 
 
Het Licht bij het Woord 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 52: 13 – 53: 5 
 
Zingen:  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, Psalm 85: 1, 3 en 4 
 
Schriftlezing uit het Evangelie: Lucas 1: 39-55 
 
Hoornspel 
 
Hans Roepman vertelt over zijn beeld (zie afbeelding) 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, Lied 437: 1, 2, 3 en 5 
 

- Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
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Onze Vader 
 
Hoornspel 
 
Over de collecten 
 
Zingen:  O wijsheid, daal als vruchtbare taal, Lied 466 
 vers 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 6 (allen)  
 
Wegzending en zegenbede 
 
Hoornspel 
 
Orgelspel 

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

Afbeelding: Ronald Koetsier 

Voorganger: Christiaan Boers 

Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking 

Muziek: Ies Nijman (orgel); Fons, Jaap, Christiaan, hoorn 

Kinderdienst: Bianca van Olst 

Collecten: 1. Winterhulp Oost-Europa 

 2. Plaatselijke kerk 

 3. Inloophuis Wording 

 

Bij de collecten 

* Winterhulp Oost-Europa: De diakenen van de PGH houden een  collecte voor ouderen in 

Oost-Europa onder het motto ‘Geef ons heden dagelijks brood’. De opbrengsten gaan naar 

Stichting Hulp Oost-Europa, die winterhulp verschaft aan kwetsbaren in diverse Oost-

Europese landen. U kunt uw gift overmaken op NL04 RABO 0373 7117 86 van de Diaconie 

Protestantse gemeente Hilversum, onder vermelding van ‘Geef ons heden dagelijks brood’.  

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 

Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.  

*** Inloophuis Wording. U kunt uw bijdrage storten op NL89 RABO 0373 7224 78 van de 

Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Wording’ 
 
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

