
Zondag 22 mei 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Zelfbeheersing: kunst van koorddansen  

 
 

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. 
 
Zingen:  Een mens te zijn op aarde, Lied 538: 1 en 4 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 afgesloten met: 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Allen:  Christus, ontferm U! 
 
Gloria (staand): Kondig het jubelend aan, Lied 659 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
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Lied:   Als je bidt zal Hij je geven (Hemelhoog 101) 

 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Spreuken 25: 21-28 
 
Zingen:  Ubi caritas, Lied 568a 
 
Tweede lezing:  Handelingen 24: 24-27 
 
Zingen:  Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn, Gezang 462: 1 en 2 (Liedboek 1973)  
 

1.        Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doo’n, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor ‘t leven de dood? 

 
2.        Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 

de nacht is zo lang reeds verdwenen! 
Het licht der genade, met blijdschap begroet, 
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. 
En groots is uw roeping en heilig uw taak, 
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 

 
Derde lezing:   1 Korintiërs 9: 24-27 
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Zingen:  Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn, Gezang 462: 4 (Liedboek 1973)  
 

4.        Welzalig de vrome, die wandelt in ‘t licht, 
door Christus de doodslaap ontrezen. 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
‘t zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doo’n! 
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Zingen:  Make Me a Channel of Your Peace, Gebed toegeschreven aan St. Francis, 
 bewerking: Sebastian Temple, ned. vertaling: C. Krommenhoek-Oerlemans 
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Maak mij een kanaal van vrede, Heer; 
dat ik, waar haat regeert, Uw liefde breng 
en daar waar onrecht heerst, uw mildheid toon, 
waar twijfel woont, geloof in U. 
 
O, geef mij, Heer, dat ‘k nimmer voor mijzelf 
meer troost begeer dan ik geven moet, 
meer begrip verlang dan ik tonen moet, 
liefde zoek waar men op uw liefde wacht. 
 
Maak mij een kanaal van vrede, Heer; 
dat ‘k spreek van hoop tot wie wanhopig is 
dat ‘k helder licht breng in de duisternis, 
getuig van rust bij groot verdriet. 
 
O, geef mij, Heer, dat ‘k nimmer voor mijzelf 
meer troost begeer dan ik geven moet, 
meer begrip verlang dan ik tonen moet, 
liefde zoek waar men op uw liefde wacht. 
 
Maak mij een kanaal van vrede, Heer. 
Wie kan vergeven krijgt vergiffenis 
en hij die geeft, ontvangt in veelvoud t’rug: 
Wie ’t leven offert, erft de eeuwigheid. 
 
O, geef mij, Heer, dat ‘k nimmer voor mijzelf 
meer troost begeer dan ik geven moet, 
meer begrip verlang dan ik tonen moet, 
liefde zoek waar men op uw liefde wacht. 
 
Maak mij een kanaal van vrede, Heer; 
dat ik, waar haat regeert, Uw liefde breng 
en daar waar onrecht heerst, uw mildheid toon, 
waar twijfel woont, geloof in U. 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
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Collecten 
 
Slotlied:  Vrede voor jou, Lied 421 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  Kay ten Voorden 
Ambtsdragers:  Hilco Griffioen en Renze Sleeking 
Muziek:  Ies Nijman, orgel 
Kinderdienst:  Bianca van Olst 
Collecten:  1. De Herberg, pastoraal diaconaal centrum* 
   2. Plaatselijke kerk** 
   3. inloophuis Wording*** 

 
 

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

