
Zondag 2 oktober 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Zonde en vergeving 

 
 
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. 
 
Drempelgebed  
 
Zingen:  De stilte zingt u toe, o Here,  Lied 65 : 1 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vgr.   Hoe lang nog, de dagen en nachten 
  de last van het wachten, bezorgd en bang 
  Hoe lang nog, de nachten en dagen  
  de last van het vragen, onwetend, bang 
  Hoe lang nog, de dovende lichten,  
  vertrokken gezichten, gevlucht en bang 
  Hoe lang nog, laat hoop niet verkwijnen 
  De zon niet verdwijnen, wees licht in mij 
  Hoe lang, laat niet op je wachten 
  Verlichtende krachten, volhard in mij 
  Hoe lang nog 
Zo zeggen we samen: 
Vgr. Heer, ontferm u 
Allen  Christus, ontferm u 
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Gloria (staande)  Geest van hierboven,  Lied 675 : 1 
 

- De heilige Schrift - 
 

Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Gebed  
 
Zingen:  Roep onze namen, Lied 331 
 solo en daarna allen 
 
Inleiding 
 
Eerste lezing:   Genesis 4: 1- 16 
 
Zingen:  Geef vrede, Heer, geef vrede, Lied 1010 : 1 
 
Evangelielezing: Lucas 17: 1- 5 
 
Zingen:  Geef vrede, Heer, geef vrede, Lied 1010 : 2 en 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Vgr.  Als ik mijzelf verlies in dit leven 
  Wees dan de gids van mijn hart 
  Als ik verloren de moed op wil geven 
  Breng mij dan terug naar mijn hart  
  Als ik het goede niet kan behoeden  
  Als ik in onmacht, onzeker strand 
  Open uw hart, bevrijd mij tot hopen 
  Dat ik kan vallen, maar niet uit uw hand 
 
Muziek 
 
Zingen:  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, Lied 834 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen:  Longing for light (Engels), Lied 1005 

1 solo, 2 en 3 allen, 4 solo, 5 allen met het refrein 
 

Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten (toegelicht door de diaken) 
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Wegzending en zegen 
 
Slotlied:  God zal met je meegaan, 

solo en daarna allen  

 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger: Job de Bruijn  
Lectrix: Wilma van der Burg 
Ambtsdragers:     Sophia Rebel en Renze Sleeking 
Muziek Arno Rog, orgel 
Collecten:  1. Diaconie,  
 2. Plaatselijke kerk,  
 3. Kerk en Israël 
Ontvangst: Leden van sectie 1 
Kinderdienst: De kinderen zijn op kamp 
Koffieschenken:  Mies en Diederik Vogelsang 
 
 
Toelichting bij de collecten 
1. Diaconie:  
U kunt uw bijdrage storten op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk. 
 
2. Plaatselijke kerk:  
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
 
3. Kerk en Israel:  
Vandaag, op 2 oktober is het Israëlzondag en de collecte is bestemd voor het werk van Kerk & Israël.  
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen 
identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit 
volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
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Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor 
geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en 
het geloofs-gesprek in de gemeente.  
De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over 
de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en 
het internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op 
leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. 
Uw gift kunt u overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk 
onder vermelding van ‘Kerk en Israël’. 

 
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

