
Zondag 27 november 2022, eerste Advent 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Batseba 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
De eerste adventskaars wordt aangestoken 

Een lichtje in je ogen, 
een lichtje in je hart. 
Wij zien het en geloven: 
God maakt een nieuwe start. 

 
Zingen:  Projectlied, tekst: Erik Idema,  

melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, Lied 469 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door. 
 
Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon. 
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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:  Mijn ogen zijn gevestigd, Lied 25a 
 
We gaan zitten 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 

afgesloten met acclamatie: Lied 301c 
 

- De heilige Schrift - 
 
Kindermoment 
 
Gebed  
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  2 Samuël 11: 1–6; 14-27 
 
Zingen:  Kom zing het lied van Eva, Lied 738 
 
Evangelielezing: Matteus 21:1-9 
 
Zingen:  Hef op uw hoofden, poorten wijd, Lied 435 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  De nacht is haast ten einde, Lied 445 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 

acclamatie: Kom, Heer, en wacht niet langer, Lied 368a 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
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Collecten 
toegelicht door de diaken 

 
Slotlied:  Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
Voorganger: Annemieke Parmentier 
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking 

muziek  Muziek: Ies Nijman (orgel) 
Kinderdienst: Annet Thesing 
Collecten: 1. Stichting mensenkinderen-winterhulp* 

2. Plaatselijke kerk**  
3. Badelochfonds*** 

 
* Stichting mensenkinderen – winterhulp: Maak uw gift over op NL67 RABO 0373711816 van de 
Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting mensenkinderen – winterhulp’. 
 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
 *** Badeloch Fonds. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Badeloch Fonds’. 

 
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

