
zondag 27 februari 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Verdeeldheid en verbondenheid 

 
 
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:  Waarlijk, het is rechtvaardig,  Psalm 92: 1, 2, 7 en 8  
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 

afgesloten met de acclamatie: Lied 301a 
 
Gloria (staand):  Alle eer en alle glorie, Lied 305 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
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Kindermoment 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Ezechiël 37: 15-28 
 
Zingen:  Toch overwint eens de genade, Lied 755 
 
Evangelielezing: Johannes 11: 45-54 
 
Zingen:  Iedereen zoekt U, Lied 837: 1 en 2 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Samen op de aarde lied 993 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
         acclamatie: Maak heel wat is gebroken, refrein lied 860 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten  toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:  Jezus zal heersen waar de zon, Lied 871 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
De beroepingscommissie zal aansluitend aan de dienst de voortgang van de beroepingsprocedure 
met u bespreken en geeft u de gelegenheid om vragen te stellen. U wordt daarom verzocht na de 
zegen weer te gaan zitten tenzij u direct weg moet. 
 
 
Voorganger: ds. Stella Muns 
Ouderling: Hennie Bikker 
Diaken: Liesbeth Wouters 
Organist: Ies Nijman 
Ontvangst:  Leden van sectie 2 
 
In verband met de vakantie is er geen kinderdienst. 
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Toelichting bij de collecten 
Diaconie:   Een 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’. 

 
 

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

