
Zondag Laetare (wees blij) 
27 maart 2022 

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 

Vrucht dragen 
 

 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
We gaan staan 
 
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. 
 
Antifoon (cantorij):  
  Verheug u met Jeruzalem, 
  bedroefde, juich over haar! 
 
Zingen:  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, Psalm 122: 1, 2  
 
Antifoon 
 
We gaan zitten 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
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Kyriehymne:  Lied 299f 
  Heer, ontferm u, 
  Christus, ontferm u, 
  Heer, ontferm u over ons. 
 
        cantorij: Tegen het donker laten wij zingen, 
  meer dan een leven lang, grenzeloos groot, 
  heeft Hij hart voor mensen. 
 
       allen: Machtige God, Gij licht zienderogen! 
       cantorij: Machtige God, Gij Zoon en geliefde, 
  hoor naar ons roepen, vragen om vrede; 
  draag van ons weg alle dood zelfgekozen, 
       allen: draag van ons weg heel de wereld van schuld. 
 
       cantorij: Gij zijt de enige, Gij onze Heer! 
       allen: Gij toch de eerste, weg voor ons uit! 
 
       cantorij: Onder uw vleugels vinden wij leven, 
  komen op adem het duister voorbij. 
 
        allen: Machtige God, Gij Zoon en geliefde, 
  krachtige Geest, alle glorie aan U! 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Zingen:  Een slinger van verhalen 

  Wij bloeien op en krijgen kleur 
  omdat de Heer ons voedt. 
  Vertrouw op Hem en vraag gerust. 
  Hij maakt het leven goed. 
  Refrein 
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Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Exodus 19: 3-8a 
 
Brieflezing:   Jacobus 1: 19-27 
 
Zingen:   Al wie het woord zal horen, Gezang 104 
 cantorij 1, allen 2-3 
 
 1 Al wie het woord zal horen 
  en doet het daarna niet, 
  is als een mens die ziet 

 het eigen aangeboren 
 gelaat 
 zo ’t in de spiegel staat. 

 
 3 Ons beeld, ons ware wezen, 
  woord Gods in eigen vlees, 
  volmaakt en zonder vrees, 
  staat in de wet te lezen – 
  zo doet 
  wat zalig is en goed. 
 
Evangelielezing:  Johannes 15: 1-8 
 
Zingen:  U kennen, uit en tot U leven, Lied 653: 1 en 5 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Ik ben de wijnstok, Lied 656: 1 en 3 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
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- Dienst van de Tafel - 
 
Kinderen brengen brood en wijn 
 
Collecten 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Nodiging 
 
Lofzegging 
 
Sanctus en Benedictus: Lied 404f 
  
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
  
Zingen:  Jezus kom in ons midden, Iona 2-13 

 2 Jij bent de liefde, het licht van de wereld, 
  ja zelfs het donker is licht door jou. 
  Refrein 
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 3 Jij bent de herder, je roept onze naam, 
  ieder die antwoordt, komt thuis bij jou. 
  Refrein 
 
 4 Jij bent de wijnstok, geworteld in God, 
  wij dragen vrucht als wij blijven in jou. 
  Refrein 
  
De gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Zingen (staand):  Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden, Lied 546  
 allen: 1, 3, 5  cantorij: 2 en 4 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  Heleen Weimar 
Ambtsdragers:  Gerda Kerkhof en Liesbeth Wouters 
Muziek:  Ies Nijman (orgel); de cantorij o.l.v. Arno Rog 
Kinderdienst:  Wenda Bergsma 
Collecten:                         1. Vrije wijkcollecte, Oekraïne* 
   2. Plaatselijke kerk** 
   3. Maaltijdcollecte *** 
 
*Vrije wijkcollecte bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Oekraïne giro 555’. 
** Plaatselijke Kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
***Maaltijdcollecte voor Laleaua. Laleaua is een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme 
Romakinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. 
Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk 
onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte’. 
 
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

