Zondag 26 juni 2022
Regenboogkerk, Hilversum

Herinner je je toekomst
Muziek
Welkom en mededelingen

- Voorbereiding Bemoediging
Vgr.
Allen:
Vgr.
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
die niet loslaat wat zijn hand begon.

Moment van stilte
Openingslied: Zoek de stilte, vind de ruimte, Liefste Lied II, 65: 1, 2 en 3

2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt, kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimte in ons denken, schaduw die de zon laat zien
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, geeft geloven doel en zin.

3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, open voor elkaars verdriet.
Angsten uit ons leven bannen, want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen, ruimte voor zorgvuldigheid.
Ruimte die wij kunnen delen, ruimte waar de Geest geleidt!
Inleiding
Gebed voor de nood van de wereld
aansluitend op de bedes zingen we:

Glorialied (staand): Het leven op aarde, Lied 880
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- De heilige Schrift Kindermoment
Het licht van het woord
Bijbellezing:

Lucas 9: 51-62

Zingen:

Neem mij aan, Lied 833

Overweging
Moment van stilte
Luisterlied

Ik zal in mijn huis niet wonen, een hertaling van Huub Oosterhuis bij Psalm 132: 3-5
Ik zal in mijn huis niet wonen
ik zal op mijn bed niet slapen
ik zal mijn ogen niet dicht doen
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
voordat ik heb gevonden:
een plek waar Hij wonen kan,
een plaats om te rusten voor Hem
die God is, de enige ware.
Een plek waar Hij wonen kan,
een plaats om te rusten voor Hem
die God is, de enige ware.
Ik zal in mijn huis niet wonen
ik zal mijn ogen niet dicht doen
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
ik mag versmachten van dorst,
tot ik gevonden heb:
een plek waar de doden leven,
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een plaats waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde.
Een plek waar de doden leven,
een plaats waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde.

- Gebeden en gaven Danken en bidden
als antwoord op de bedes zingen we: Kom adem ons open, Zangen van Zoeken en Zien 676
eerste keer met ‘voorzang’, daarna alleen refrein met ‘allen’

Stil gebed
Onze Vader
Collecten
We gaan staan
Slotlied:
Wil je opstaan en mij volgen, Iona liederen & gebeden 40: 1, 4 en 5
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Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
Zegen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oVoorganger:
Ambtsdragers:
Muziek:
Kinderdienst:
Collecten:

Christine van den End
Sophia Rebel en Marja Tol
Arno Rog, orgel/piano; Wilma Booij, hobo; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Annet Thesing
1. Thermometeractie: Ethiopië *, 2. Plaatselijke kerk**

*Thermometeractie: leprazending Ethiopië. Op zondag 12, 19 en 26 juni wordt er in alle Hilversumse
wijkgemeenten weer een thermometeractie gehouden. De actie is bestemd voor Ethiopië. Er is
extreme droogte in dit land, drie regenseizoenen zijn mislukt. Ongeveer 5,7 miljoen mensen hebben
voedselhulp nodig. Leprazending Ethiopië meldt dat er wel hulp op gang komt, maar dat
leprapatiënten en mensen met een handicap vaak geen toegang krijgen tot die noodhulp.
Leprazending Ethiopië wil in actie komen voor medische zorg en noodhulppakketten, vooral voor
deze kwetsbare mensen, die vaak achtergelaten worden. Terwijl juist zij de bescherming zo hard
nodig hebben!
Geef daarom aan de collecte of maak een gift over op NL23RABO0373711832 ten name van de
Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk Hilversum onder
vermelding van ‘Thermometeractie Ethiopië’.
** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar 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.
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