
Zondag Invocabit, 6 maart 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

Gezalfd met geurige olie 
 
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. 
 
Zingen:    Genesteld aan uw hart, Lied 282 

 cantorij: 1,  allen: 2-4 
 
We gaan zitten 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Kyrie-litanie:  Heer Jezus, koning en gezalfde Gods, Lied 300a 
 

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

Eerste zondag 
Maria knielt bij Jezus neer, 
zo laat zij zien wat komt. 
Het ruikt in dit verhaal naar méér: 
Gods rijk komt van de grond 
Refrein 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:   1 Samuel 9: 26 – 10: 1 
 
Zingen:   Geef, Heer, de koning uwe rechten, Psalm 72: 1 en 4 
 
Evangelielezing:  Johannes 11: 55 – 12: 1 
 
Zingen:   Wat ik heb geef ik graag, Iona 2 - 32 
  cantorij: 1 en 3 , allen: 2 en 4 
 
  1. van een plank uit het zicht, pak ik wat verborgen ligt; 
   een parfum, kleine kruik, niet voor dagelijks gebruik, 
   breek ik stuk, giet ik uit,  
   zalf zijn hoofd, zijn haar, zijn huid: 
   wat ik heb geef ik graag aan mijn Heer.  
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  3.  Commentaren alom, luide laster, stil gebrom, 
   wat ze zien slaan ze op, maken hem en een strop, 
   hun geschimp en hun hoon, 
   zo voorspelbaar, zo goedkoop: 
   wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer. 
 
  4. Omdat hij zich zo schikt weten vrouwen zoals ik: 
   klein en arm maakt God groot, hij wijst weg uit onze nood. 
   Echte zorg, goede geur, 
   maar ook wanhoop, slecht humeur: 
   wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Zingen:   De geur van mirre, Lied 563 
  allen: 1, 2 en 4,  cantorij: 3 
 
Orgelspel   Prayer for Ukraine 
 
  Lord, oh the Great and Almighty,  
  Protect our beloved Ukraine,  
  Bless her with freedom and light  
  Of your holy rays.  
  With learning and knowledge enlighten us,  
  Your children small,  
  In love pure and everlasting  
  Let us, oh Lord, grow.  
  We pray, oh Lord Almighty,  
  Protect our beloved Ukraine,  
  Grant our people and country  
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  All your kindness and grace.  
  Bless us with freedom,  
  Bless us with wisdom,  
  Guide into kind world  
  Bless us, oh Lord, with good fortune  
  For evermore.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 

- Dienst van de Tafel - 
 
Kinderen brengen brood en wijn 
 
Collecte 
 
Brood en wijn rondgedeeld 
 
Nodiging 
 
Lofzegging 
 
Sanctus en Benedictus: Lied 404f 
  
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
  
Agnus Dei:  Lied 408f 
 
De gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed:  Verzadigd de honger, Lied 424 
 
Slotlied:  Maak ons uw liefde, God, Lied 974: 1, 2 en 5 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Voorganger: Ds. Heleen Weimar 
Ambtsdragers:  Evelien Bouwmeester en Hans Mol 
Organist:  Ies Nijman  
Cantorij:  o.l.v. Arno Rog 
Kinderdienst:  Bianca van Olst 
Collecte:  Noodhulp Oekraïne 
Ontvangst:  Leden van sectie 4 
 
 
In de kerken van de Protestantse gemeente Hilversum maken deze 
zondag alle collecten plaats voor één collecte. En wel voor noodhulp 
aan Oekraïne. 
Met de collecte sluiten protestantse kerken in Hilversum aan bij die 
van Kerk in Actie. Geef via de collecte in de kerk of  
via rekeningnummer NL04 RABO 0373 7118 16 t.n.v. 
Diaconie Regenboogkerk Hilversum, onder vermelding van Noodhulp Oekraïne. 

 
 

 
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

