
Zondag 23 januari 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Nabijheid 

 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
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  
 
Zingen:   Zingt een nieuw lied voor God de Here (Lied 98: 1, 3 en 4) 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
acclamatie:   Lied 301c 
 
Gloria:    Laudate omnes gentes (Lied 117d) 

 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
Filmpje:   https://www.youtube.com/watch?v=JHlLZb1Mv98 

https://www.youtube.com/watch?v=JHlLZb1Mv98
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Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:   Genesis 1:2 6-28 
 
Zingen:   Zing van de Vader die in den beginne (Lied 304) 
 
Evangelielezing:  1 Korinthiërs 12: 12-30 
 
Zingen:   Kom, Geest van God (Lied 333) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:   Vlammen zijn er vele (Lied 970) 

 

- Gebeden en gaven - 
 

Dankgebed en voorbeden 
   Stil gebed 
   Onze Vader 
 
Collecten, toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:  Kom laat ons deze dag (Lied 672: 1, 3, 6 en 7) 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
Allen gaan zitten, verlaten daarna op aanwijzing van een coördinator de kerkzaal.  
Er is alleen online koffiedrinken. 
 

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

Voorganger:   dr. Joyce Rondaij 
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Liesbeth Wouters 
Organist:  Ies Nijman 
Collecten:  1.  SOV-week 
   2.  Kerk 
   3.  Missionair werk 
Ontvangst:  Leden van sectie 5 

 
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
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Wekelijks online koffiedrinken na de kerkdienst 
Zo lang we op de zondagen elkaar na de eredienst niet ‘live’ bij de koffie kunnen ontmoeten, 
willen  we weer wekelijks om 11.30 uur een  online koffiedrinkmeeting organiseren. Klikt u 
rond die tijd op https://tinyurl.com/rgbkoffie, klik twee maal door en u komt in de digitale 
omgeving van onze kerkzaal. Hier kunnen we gezamenlijk napraten over de dienst, over de 
preek, maar er is ook de mogelijkheid om in groepjes apart te gaan zitten en met elkaar te 
praten over de ditjes en datjes van dat moment. Elke zondag is er een gastheer aanwezig om 
ons welkom te heten en ons op deze  mogelijkheden te wijzen. U komt toch ook?! 

 

https://tinyurl.com/rgbkoffie

