
Zondag 6 februari 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 

 
 

‘De dood zal als een slaap zijn’ 
 
 

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. 
 
Zingen:   Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, Lied 220 
  cantorij: 1, allen: 4 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
  acclamatie: Kyrie eleison, Lied 301d  (in canon) 
 
Glorialied (staand):  Ik loof de Heer altijd, Psalm 34: 1, 3 en 9 
 

- Dienst van de Heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
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Het licht van het Woord 
 
Eerste lezing:  Numeri 20: 20-29 
 
Cantorij:            Nu laat G’uw knecht in vrede gaan,  
tekst: Maarten Luther, vertaling: Pieter Boendermaker, zetting: Evangelical Lutheran Hymnary 269 
 

 Nu laat G’uw knecht in vrede gaan 
 naar uw wille. 
 Mijn hart heeft deze troost verstaan 
 zacht en stille, 
 want God heeft het mij beloofd: 
 de dood zal als een slaap zijn. 

 
Tweede lezing: Jozua 3: 14-17 
 
Zingen:  Er is een land van louter licht, Lied 753 
  allen: 1, 3, 5 en 6, cantorij: 2 en 4 
 
Evangelielezing:  Johannes 11: 1-16 
 
Zingen:  Gods kinderen op aarde, Lied 759 
 
Overweging 
 
Muziek:  Lazarus Man, Terry Callier 
 

Ik ontmoette een jonge man aan de beendorre kust, 
hij sleepte zich voort en zag bleek als een geest. 
Ik vroeg hem zijn naam – hij zei: Lazarus, man, 
ik kom uit een land hier ver vandaan. 
De laatste keer dat ik aan land was weet ik niet meer, 
misschien twaalf jaar geleden - misschien ook nog langer. 
Maar ik heb kwellingen gezien waar ik versteld van stond 
en ik kan me niet herinneren wat ik hier hoop te vinden. 
‘t Is wind op de oceaan en regen op het land, 
drie druppels water en één korrel zand. 
Ik vertel je het verhaal zo snel als ik kan, 
ik heb niets dan tijd, ik ben Lazarus Man. 
Hij zei: ‘Op een morgen werd ik wakker, voelde me een beetje vreemd, 
halverwege de middag had ik koorts en pijn. 
Later die avond, met een paar vrienden aan mijn bed 
ging ik slapen en toen moet ik dood zijn gegaan 
want ik strompelde voort, dus ik wist het niet goed, 
met één voet in de heerlijkheid en één voet in de hel, 
aan de ene kant het paradijs, aan de andere kant het vuur. 
En ik dacht dat ik iemand mijn naam hoorde roepen. 
Ja, iemand die zei: “Lazarus, sta op!” 
Dus ik kwam overeind en deed mijn ogen open 
weet je, ik wilde dansen maar er was geen ruimte. 
Ik gooide de lakens van me af en stapte uit het graf.’ 
 ‘t Is wind op de oceaan en regen op het land 
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drie druppels water en één korrel zand. 
Ik vertel je het verhaal zo snel als ik kan, 
ik heb niets dan tijd, ik ben Lazarus Man. 
Van Nazareth ging ik tot erge barbarij, 
en ik begrijp dat mij geen rust gegund wordt. 
Ik was in woestijnen en viel in ravijnen. 
Maar sinds hij mij deed opstaan viel ik niet meer in slaap. 
 ‘t Is wind op de oceaan en regen op het land 
drie druppels water en één korrel zand. 
Ik vertel je het verhaal zo snel als ik kan, 
ik heb niets dan tijd, ik ben Lazarus Man. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 

- Dienst van de Tafel - 
 
Kinderen brengen brood en wijn 
 
Collecten 
 
Brood en wijn wordt rondgedeeld 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed:  Van alle dagen deze morgen, Lied 403c 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
  
De gemeenschap van brood en wijn 
  
Dankgebed 
 
Slotlied:  De doden zijn begraven,  

tekst: Willem Barnard, melodie: Roept God een mens tot leven (Lied 346) 
 
          1. De doden zijn begraven,    

 zij wachten tot er weer  
 een levenslicht zal dagen,    
 zij wachten op de Heer. 

 
          2. De vader van het meisje    

 kwam voor zijn dochter op:  
 O Jezus, begeleid ze  
 voorbij de levensloop! 

 
          3. De moeder kwam hem tegen    

 toen zij haar zoon begroef:  
 O Jezus, laat hem leven, 
 gij komt geen uur te vroeg! 
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          4. Had gij uw komst bespoedigd    

 en dit met ons doorstaan, 
 O Jezus, onze broeder 
 zou niet zijn doodgegaan! 

 
          5. De doden zullen horen  

 wanneer gij voor hen staat,  
 zij worden weer geboren,    
 gij komt geen uur te laat! 

     
 
Wegzending en zegen 
Wilt u na de zegen weer gaan zitten. U kunt dan op aanwijzing van de coördinatoren de kerk 
verlaten. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Afbeelding: Johannes 11 
 
Voorganger: Ds. Heleen Weimar 
Ouderling: Hilco Griffioen 
Diaken: Hans Mol 
Lectrix: Wilma van der Burg  
Muziek:  Ies Nijman, orgel; de cantorij onder leiding van Arno Rog 
Kinderdienst: Fokko Bosker 
Collecten: 1. KiA: Klimaat Oeganda  
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Maaltijdcollecte 
Ontvangst en coördinatie: leden van sectie 8 
 
Bij de collecten 
1. KiA, Klimaat Oeganda: Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer  
droogte en overstromingen. Ook wordt het steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. 
De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen  
(landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en  
houtbespa-rende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan, beter bestand bent tegen  
het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. Uw bijdrage kunt u overmaken  
naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk o.v.v. ‘Klimaat Oeganda’.  
2. Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse 
gemeente Hilversum met de vermelding ‘Plaatselijke kerk’. 
3. Maaltijdcollecte: Het College van Diakenen heeft besloten om, evenals in 2021, ook in 2022 de  
opbrengsten van de avondmaalscollectes voor stichting Laleaua te bestemmen. Laleaua is een  
kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun  
ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via  
maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen. Stichting Laleaua onderhoudt warme  
banden met de PgH dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G.  
Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk 
onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte’.       
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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. 

 
                          
 
 
Keek op de Preek 
Direct na de eredienst van vandaag is er een pastorale ontmoeting onder de noemer van ‘Keek op de 
Preek’. Omdat dit vanwege de coronamaatregelen nog niet in één van de bovenzalen in de kerk kan, 
ontmoeten we elkaar in onze digitale kerkzaal. Doel van ‘keek op de preek’ is om op een 
laagdrempelige manier met elkaar na te praten over de dienst of over een aantal thematische 
punten uit de preek. Gespreksleider deze zondag is ds. Heleen Weimar. We beginnen om 11.30 uur 
via https://tinyurl.com/rgbkoffie. 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967
https://tinyurl.com/rgbkoffie

