
Zondag Exaudi, 29 mei 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Oprechtheid 

 
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  
 
Intochtslied:  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven, Lied 632 
 
Inleiding op het thema van de dienst 
 
Gebed voor de nood van de wereld 

afgesloten met Lied 301k; voorzang door voorganger 
 
Glorialied (staand):  Wij zullen leven, God zij dank, Lied 611: 1 en 2 
 

- De heilige Schrift - 
 
Kindermoment 
 
Gebed  
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
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Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Zacharia 8: 14-17 
 
Zingen:  Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft, Lied 537: 1 
 
Epistellezing:  Efeziërs 6: 10-17 
 
Zingen:  Ik hunker, o God naar uw huis, Lied 84c 

Uit: Psalmen anders, Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk; 
op de wijs van Psalm 84 
 

1. Ik hunker, o God naar uw huis. 2. O God, hoor hoe ik tot u bid: 
 daar kom ik als een pelgrim thuis. geef, tot ik aan uw tafel zit, 
 Ik ben op weg naar het vertrouwen dat u mij als een zon zult leiden. 
 dat ik de toegang vinden zal. Met u als schild ben ik niet bang  
 Ik zie de mus en zwaluw al Al moet ik duizend dagen lang 
 die in uw tuin hun nesten bouwen. dwars door dit dal een weg bereiden:  
 De droge grond waarop ik sta als straks uw poorten opengaan 
 wordt groen waar ik uw richting ga. dan zal ik op de drempel staan. 

 
Evangelielezing: Johannes 8: 30-36 
 
Zingen:  refrein van 119b;  Een lamp voor mijn voet is uw woord. 

Voorzang door voorganger 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  O grote God die liefde zijt,  Lied 838: 1 en 2 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 

acclamatie: Lied 367e 
 
Stil gebed en Onze Vader 
 
Collecten, toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:  Waar God de Heer zijn schreden zet, Lied 723 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger: ds. Erik van Halsema 
Ouderling: Evelien Bouwmeester 
Diaken: Liesbeth Wouters 
Organist: Ies Nijman 
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Kinderdienst: Annet Thesing 
Collecten: 1. Wijkcollecte Zomerschool 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. J.O.P. 
Koffieschenkers: Corrien van der Knijff en Tjitske Kerkstra 
Ontvangst: Leden van  sectie 6 
 
Bij de collecten 
1. Vrije wijkcollecte Zomerschool: Spelenderwijs taal leren in Hilversum: De stichting One Hilversum is 
een multiculturele organisatie met als doelstelling meer begrip voor de verschillende culturen te 
kweken en samenwerking tussen culturen te bevorderen. Eén van de activiteiten van de stichting is 
de organisatie van de Zomerschool. De stichting wil vooral kinderen en jongeren uit gezinnen met 
weinig financiële middelen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het culturele aanbod in 
Hilversum. Meer informatie staat in de nieuwsbrief. 
Naast de collecte kunt ook doneren via IBAN NL89 RABO 0373722478 van de Wijkkas Regenboogkerk 
onder vermelding van ‘Zomerschool’. 
 
2. Plaatselijke kerk: Uw donatie kunt u overmaken op rekening NL45 RABO 0373722591 van de Prot. 
Gem. Hilversum o.v.v. Plaatselijke kerk. 
 
3. Jong Protestant (JOP): Ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun 
kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken 
met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn 
voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de 
kerkdienst bij geloofsopvoeding.  
U kunt bijdragen door te storten op NL89 RABO 0373 7224 78 van de wijkkas Regenboogkerk onder 
vermelding van ‘JOP’ 
 
 

 
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

