
Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022 
 

Gezamenlijke dienst van Regenboogkerk en Morgenster Hilversum 
 

 
Zegenend naar boven 

 
Muziek 
 
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:    Volken wees verheugd, Psalm 47: 1 en 2 
 

- De heilige Schrift -  
 
Gebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 2: 1-14 
 
Zingen:  Dat wij volstromen, Lied 694 
 
Evangelielezing: Lucas 24: 49-53 
 
Zingen:  U komt de lof toe, Lied 339a 
 
Overweging 
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Muziek 
 
Zingen:  Ten hemel opgevaren is, Lied 661 
 

- Gebeden en gaven -  
 
Dankgebed en voorbeden 
 Met gezongen acclamatie 368f 

 
Stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied:  In bidden en in smeken, Gezang 235 (Liedboek voor de Kerken 1973) 

 1.  In bidden en in smeken, 
 maak onze harten één. 
 Wij hunk’ren naar een teken, 
 o, laat ons niet alleen. 
 De Heiland is getreden 
 aan 's Vaders rechter hand: 
 wij wachten hier beneden 
 de gaven van zijn hand. 
 

 2.  Wijd open staan de deuren, 
 nu is de toegang vrij. 
 Voor wie verweesd hier treuren 
 is Jezus' hulp nabij. 
 Al dreigen nog gevaren, 
 al wacht ons kruis en strijd, 
 de Geest zal ons bewaren, 
 de Geest, die troost en leidt. 

 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
Voorganger: Erik van Halsema 
Ouderling: Marlies Pestman 
Diaken: Eveline Bersma 
Organist: Ies Nijman 
Collecten: 1. Diaconie  
 2. Plaatselijke kerk 
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U kunt uw bijdragen ook overmaken per bank: 
1. Diaconie: op NL67 RABO 0373711816 ten name van de diaconie Regenboogkerk - Morgenster,    
2. Plaatselijke kerk: op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder 
vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.   

 
 
 

 
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

