
Zondag 30 januari 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
‘Want er is altijd licht ...’ 

 
 
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. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  O Here God, kom mij bevrijden, Lied 43: 3 en 4  
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 met als refrein: Lied 301k door voorganger en gemeente 
 
Gloria (staand): Geprezen zij God, Lied 150a 
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- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Zingen:  Goedemorgen, welkom allemaal, Lied 288 (2 keer) 
 
Groet: 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Het licht van het woord 
 
Lezing:   Johannes 11: 28 - 44 
 
Zingen:  Mensen, wij zijn geroepen om te leven, Lied 827  
 
Preek 
 
Muziek:  ‘Dan zal ik leven,’ van Huub  Oosterhuis en Antoine Oomen, 
  gezongen door Trijntje Oosterhuis 
 
Korte stilte 
 
Zingen:   Wil je opstaan en mij volgen, Iona 40 

 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
 Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
 Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
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3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
 Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
 Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
 en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden,  
Stil gebed,  
Onze Vader 
 
Collecten  toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:  Liefste lied van overzee I -37 

 
2. Sla de rots en laat het stromen, 

water dat mijn dorst geneest! 
Wijs in wolk en vuur mij wegen 
door de nacht van angst en vrees. 
Levend water, levend water, 
dat mijn dorst voor altijd lest, 
dat mijn dorst voor altijd lest 
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3.  Draag mij als ik bang te moede 
aankom bij de doodsjordaan. 
Die de dood hebt overwonnen, 
breng ook mij naar Kanaän, 
waar ik zingend, waar ik zingend, 
voor uw aangezicht zal staan, 
voor uw aangezicht zal staan. 

 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Afbeelding:   ets van Rembrandt, de opwekking van Lazarus 
Voorganger:  Ds. Marnix van der Sijs 
Ambtsdragers:  Marlies Pestman en Marja van Tol 
Muziek:  Ies Nijman (orgel) 
Collecten:                        1. Tearfund Syrië*,   2. Plaatselijke kerk** 
 
 
* Tearfund Syrië: De diakenen van de PgH collecteren voor psychosociale hulpverlening voor 
getraumatiseerde kinderen en oorlogsweduwen in Syrië via stichting Tearfund. Ruim tien jaar na het 
begin van de oorlog in Syrië verkeert het land nog steeds in een grote crisis. Gezinnen zijn 
verscheurd, ouders omgekomen, kinderen getraumatiseerd. De wanhoop is groot. Kerken proberen 
hoop te bieden. In Jaramana, een wijk van Damascus, staat te midden van de gebombardeerde 
huizen een kerk nog overeind. 
Vanuit deze kerk bieden professionele hulpverleners met steun van Tearfund herstel aan de 
slachtoffers van oorlog en geweld. Ook kunnen vrouwen en jongeren een vaktraining volgen om een 
eigen bedrijf te kunnen starten en een inkomen te verdienen. Zo is de kerk hier van grote betekenis 
voor heel veel kwetsbare gezinnen. 
Meer informatie over het project is te vinden op: www.tearfund.nl/kerst. Draag bij aan de collecte in 
de kerk of doneer via rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente Hilversum, o.v.v. Hulp Syrië. 
 
** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

 
 

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

