
Zondag 9 oktober 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
De dankbare Samaritaan 

 
 
Orgelspel  
    We worden stil  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 

    
We gaan staan  

  
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:  Dank U voor deze nieuwe morgen, Lied 218 
   We gaan zitten  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
   acclamatie: Kyrie eleïson, Lied 301k 

 I – voorganger, II - allen 
 
Glorialied (staand): Prijs halleluja, prijs de Heer, Psalm 113 
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- De heilige Schrift - 
 
Inleiding 
 
Gebed  
 
Met de kinderen  
 
Het licht van het woord  
 
Eerste lezing:  2 Koningen 5: 1-5 en 9-19 
 
Zingen:  Het water van de grote vloed, Lied 350: 1, 3-6 
 
Evangelielezing: Lucas 17: 11-19 
 
Zingen:  Jezus, wandelend langs de wegen, Gezang 71 

 
1. Tien melaatsen gingen henen 

en genazen, maar slechts ene, 
slechts een vreemde, dankte Hem, 
kerende, met luider stem. 
En Hij vroeg: ‘Waar zijn de negen? 
Waarom hebben zij gezwegen 
en vindt slechts een vreemdeling 
woorden van verheerlijking? 
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2. Heer, als wij melaats van harte, 

tot U roepen uit de verte 
en Gij zegt: ‘Gaat heen, wordt rein’, 
laat ons als die ene zijn. 
Laat de dank in onze monden 
woorden vinden voor het wonder. 
Laat ons lovend tot U gaan 
om wat Gij ons hebt gedaan. 

 
Overweging  
 
Orgelspel 
 
Zingen:  Dat ik recht kan staan, Lied 714 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Stil gebed  
 

- Dienst van de Tafel - 
 

Kinderen brengen brood en wijn 
 
Collecten  
 
Nodiging 
 
Tafelgebed:  Die wij kennen als een Vader, Lied 403d 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
 
De gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied:  Dank, dank nu allen God, Lied 704 
 
Wegzending en zegen  
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Voorbereiding: Mies Vogelsang 
Ambtsdragers:  Gerda Kerkhof en Hans Mol 
Muziek: Arno Rog, orgel  
Kinderdienst:  Fokko Bosker 
Collecten: 1. Noodhulp Pakistan 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Maaltijdcollecte 
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Ontvangst: Leden van sectie 2 
Koffieschenken:  Corien en Bras van Buren 
 
Bij de collecten: 
1. Op 9 oktober vraagt het College van Diakenen uw royale gift voor de slachtoffers van de 
overstromingen in Pakistan. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct 
noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. Zo krijgen 
1700 gezinnen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. 
Infectieziekten gaan nu hun tol eisen, met name diarree en malaria. Help Kerk in Actie Helpen! 
Stort uw bijdrage op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder 
vermelding van ‘Noodhulp Pakistan’. 
2. Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u ook storten op bankrekening NL45 RABO 0373722591 van 
Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. ‘Plaatselijke kerk’. 
3.  Maaltijdcollecte: De Diaconie is de bewaker van de Maaltijdcollecte voor Stichting Laleaua in 
Roemenië, een kleinschalige organisatie die kinderen van zigeuners uit Tarnaveni in Roemenië steunt 
via diverse programma’s. U kunt een bijdrage overmaken op NL89RABO 0373722478 van de Wijkkas 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte Laleaua’. 

 
 

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

