
Zondag 22 november  2022 
 

Voleindingszondag 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
De Naam die onze namen verbindt 

 
 

Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
Cantorij:   Ecce quomodo  (J. Gallus-Handl) 
 

Ziet hoe de rechtvaardige sterft, 
en niemand neemt het ter harte. 
Rechtvaardigen worden weggerukt, 
en niemand merkt het op. 
Voor het aangezicht van het kwaad 
werd de rechtvaardige gedood. 
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. 
In vrede is zijn rustplaats, 
en in Sion is zijn verblijf. 
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.     (Jesaja 57: 1-2)  

 

- 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 
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Zingen:  Licht dat ons aanstoot in de morgen, Lied 601 
allen:  1 en 3 
cantorij: 2 

  
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 

acclamatie: Kyrie eleison, Lied 301e 
 
Glorialied (staand): Alle eer en alle glorie, Lied 305 

 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Met de kinderen  
 
Het licht van het woord  
 
Eerste lezing:  Psalm 138 
 
Zingen:  Geen taal bij machte U te meten, Lied 850: 1, 2 en 5 
 
Evangelielezing: Johannes 8: 12-18 
 
Zingen:  Jezus Christus is het licht van God, Lied 271 

(samen met de cantorij) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen:  Dag der dagen, als de tijden, Lied 775 
 

- Gedachtenis van de gestorvenen - 
 

Inleiding 
 
Zingen:  Vergeet niet hoe wij heten, Lied 731: 1 
 

Wij noemen de namen in drie gedeelten en ontsteken bij iedere naam een kaars. De cantorij 
zingt ‘Burial sentences’ van W. Croft. 

 
Cantorij:  I am the resurrection 
 

I am the resurrection and the Life, said the Lord: 
He that believed in me, though he were dead, yet shall he  
live: and whosoever lived and believed in me shall never die. Shall never, 
shall never die. 

 
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die 
leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. (Johannes 11: 25-26) 
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Cantorij:  I know that my Redeemer liveth 
 

I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day 
upon the earth.  
And though after my skin worms destroy this body, 
yet in my flesh shall I see God: whom I shall see for myself, 
and mine eyes shall behold and not another. 

 
Ik weet: mijn Redder leeft, en Hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is 
geschonden, toch zal ik dit lichaam God aanschouwen. Ik zal Hem aanschouwen, ik zal Hem met eigen 
ogen zien, ik, geen ander. (Job 19: 25-27)  
 
Cantorij:   We brought nothing 
 

We brought nothing into this World, and it is certain we can carry nothing out.  
The Lord gave and the Lord hath taken away: 
Blessed be the name of the Lord.  
Blessed be the name of the Lord. 

 
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen (1 Timoteüs 6: 7).  
De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. (Job 1: 21)  
 
Zingen:  Lied 731: 2 en 3 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze vader 
 
Collecten 

toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:   Mensen, wij zijn geroepen om te leven, Lied 827 

allen: 1, 3 en 4 
cantorij: 2 

 
Wegzending en zegen  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorganger:  Christiaan Boers 
Ambtsdragers:  Hennie Bikker en Renze Sleeking 
Muziek: Ies Nijman, orgel; cantorij o.l.v. Arno Rog 
Kinderdienst:  Fokko Bosker 
Collecten: 1. Diaconie 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Pastorale arbeid 
Ontvangst: Leden van sectie 9 
Koffieschenkers:  Tjitske Kerkstra en Irene van der Kooij 
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Bij de collecten 
1. Diaconie: Maak uw bijdrage voor de diaconie over 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. Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte helpt u mee om de kosten die met de 
predikants-formatie(s) binnen de PgH gemaakt worden te dekken. Per saldo wordt deze collecte 
daarmee toegevoegd aan de Actie Kerkbalans van dit jaar, die, zoals u weet, elk jaar een beetje 
minder opbrengt. Deze collecte beveelt het CvK dan ook van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage 
leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 722478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder 
vermelding van ‘Pastorale Arbeid’. 

 
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

