
Tweede zondag van de Veertigdagen, 
zondag ‘Reminiscere’ 

(‘Gedenk,’ naar Psalm 25: 6) 
13 maart 2022 

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Geroepen om kinderen van het licht te zijn 

 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is 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:   Heer, ik hef mijn hart en handen, Lied 25: 1 en 3   
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Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
afgesloten met:  Vgr.     Heer, ontferm U! 

  Allen:   Christus, ontferm U! 
 
Zingen:  Ooit zal het vrede zijn, uit ‘Op vleugels’, Sytze de Vries, Eric Ball 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Projectlied  ‘Een slinger van verhalen’  

 
  2. Wat vruchtbaar in de aarde valt 
  blijft daardoor juist bestaan, 
  omdat Gods hand bewaren zal 
  wat nooit voorbij mag gaan. 
  refrein 
 
Gebed 
 
Het licht van het woord 
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Lezing:  Johannes 12: 20 - 36 
 
Zingen: Groen ontluikt de aarde, Lied 625  
 
Preek 
 
Muziek 
We luisteren en kijken naar Mendelssohn, ‘Verleih uns Frieden’ 
Verleih uns Frieden gnädiglich      Geef ons genadig vrede, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten       Heer God, in onze tijd. 
Es ist doch ja kein Andrer nicht,     Er is immers niemand anders 
Der für uns könnte streiten           Die voor ons pal kan staan, 
Denn du, unser Gott alleine.       Dan u, Onze God alleen. 
 
Zingen:  De aarde is vervuld, Lied 650 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden, met als refrein Lied 331 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten, toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:  

 
  2. Gij gaf uzelf verloren 
  als zaad dat sterven moet, 
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  begraven in de voren 
  van onze tranenvloed. 
  Gekiemd in het verborgen 
  bloeit Gij, de dood ontvlucht, 
  voorgoed in onze liefde 
  en draagt er goede vrucht! 
 
  3. Als paaslam aangewezen, 
  als offerdier geslacht, 
  ontsluit uw bloed de deuren: 
  wij trekken uit de nacht! 
  Wij zijn genood ter bruiloft 
  met wijn, als bloed zo rood. 
  Uw liefde fonkelt vurig 
  en dit geheim is groot! 
 
Zending en zegen 
 
Zingen: 

 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Ouderling: Gerda Kerkhof 
Diaken: Renze Sleeking 
Orgel: Ies Nijman 
Kinderdienst: Fokko Bosker 
Ontvangst: Leden van sectie 9 
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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. 

 
 
 
 
Wakes voor Oekraïne, donderdagavonden om 19.00 uur 
Vanuit de Raad van Kerken Hilversum is er een keten van wekelijkse wakes voor Oekraïne gestart op 
de donderdagavonden, telkens op een andere locatie en met andere voorgangers en voorbidders.   
Komende wakes: 
- Donderdagavond 17 maart in de Rooms Katholieke Sint Vitus 
- Donderdagavond 24 maart in de Morgenster 

 

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

