
Zondag 29 januari 202, vierde zondag na Epifanie 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Gods Woord klinkt nooit vanzelfsprekend 

 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  

 

- Voorbereiding - 
Stil gebed  
 
Bemoediging  
vgr:   Onze hulp is in de naam van de Heer  
gem:   die was, die is en die komt.  
vgr:  Ja, de Heer is nabij!  
gem:  De God van de hoop zal ons bewaren.  
 
Drempelgebed  
 
Zingen:  Wees niet afgunstig op de goddeloze, Psalm 37 

cantorij: 1, allen: 2 en 3  
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld  
 God van ons leven, open ons hart, Lied 300b 
 voorganger/cantorij: recitatieven, allen: Heer ontferm U  
 
Gloria (staand): Zing van de Vader die in den beginne, Lied 304  
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Kindermoment  
 
Het licht van het woord  
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Eerste lezing: Jona 3: 10-4, 11 
 
Zingen:  Wie wil uit zijn hokje komen, Lied 178  

cantorij: 1 en 2, allen: 3, 10 - 12  
 
Evangelielezing: Matteüs 20: 1-16  
 
Zingen:  Omdat Hij niet ver wou zijn, Lied 528  
 
Overwegingen  
 
Muziek  
 

- Bevestiging van ambtsdrager en beëindiging van zending - 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdrager: Douwe Kamstra  
  
Over de opdracht van ouderlingen  

Steeds opnieuw  
worden in de gemeente van Christus  
vrouwen en mannen geroepen  
om samen met de voorgangers  
de dienst aan Gods Rijk  
gestalte te geven als ambtsdragers,  
hun talenten te gebruiken  
tot glorie van de Ene,  
tot genade voor allen.  
Ouderlingen heten zij  
aan wie de zorg is toevertrouwd  
voor ons leven met en van het Woord  
en ons leven in gemeenschap.  
Zij zullen omzien naar wie verdwalen  
en het oor lenen aan wie verloren raken  
en allen kennen als leden van het ene lichaam,  
daarin Christus navolgend.  
Ouderlingen hebben samen met de diakenen  
de verantwoordelijkheid als kerkenraad  
om de gemeente in vieren, leren en dienen  
te bewaren bij haar roeping:  
want voor alle dingen zoeken wij  
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.  
Jij, die nu gereedstaat  
om dit ambtswerk op je te nemen:  
Aanvaard deze dienst met blijdschap,  
voed jezelf met het Woord van God,  
volhard in het gebed  
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest  

 
Gebed  
 
 
 



3 
 

Zingen, als gebed om de Geest: Kom uit de hemel tot ons neer, Tussentijds 111: 1, 2 en 4  

 
2   Bewaar hem, die hier voor U staat,  
dat hij zijn weg met vreugde gaat;  
geef aan uw engelen bevel  
hem trouw te zijn als metgezel.  
 
4    Kom Heiland, die ons hart geneest;  
Kom Vader, Zoon en Heil’ge Geest  
en maak ons vrolijk in dit uur,  
o bron, o brood, o vreugdevuur!  

 
Geloften van de nieuwe ambtsdrager  

Geloof je dat door de stemmen van mensen heen  
de stem van God meeklinkt,  
die je oproept Hem en zijn gemeente te dienen?  
Aanvaard je de heilige Schrift,  
bij het licht waarvan wij leven,  
als enig richtsnoer van het geloof,  
zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan  
al wat daarmee in strijd is?  
Beloof je je ambt trouw te bedienen  
met liefde voor de gemeente  
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt,  
beloof je geheim te houden  
wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt  
en beloof je je taak te vervullen  
overeenkomstig de orde van onze kerk?  
 

Handoplegging en zegen  
 
Aanvaarding en verwelkoming (staand)  
Vgr.:     Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling.  

     Wilt u hem in uw midden ontvangen  
     hem respecteren in zijn ambt  
     hem dragen in uw gebeden  
     en met hem mee werken in de dienst aan onze Heer?  

Allen:      Ja, van harte  
 
Felicitaties namens kerkenraad en kinderdienst  
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Bij de beëindiging van de zending van Christiaan  
Christiaan,  

   vandaag eindigt formeel je zending  
   als kerkelijk werker in bijzondere dienst  
   en als geestelijk verzorger.  
   De zending en de vroegere in bedieningstelling  
   zijn een jarenlange verbintenis geweest  
   met de Protestantse gemeente Hilversum  
   en in het bijzonder met de Regenbooggemeente.  
   Daar komt nu een einde aan.  
   Je beloofde eertijds geheim te zullen houden  
   wat vertrouwelijk te jouwer kennis mocht komen.  
   Nu, bij de opheffing van de zending  
   en de werkzaamheden ten behoeve van het pastoraat  
   vertrouwen we blijvend  
   op deze geheimhouding van wat jou ter ore kwam.  
 
Gebed  
 
   Het past ons, HERE God, U dank te zeggen  
   voor de toewijding van Christiaan   
   die nu afscheid neemt van de verbintenis met de gemeente, 
   van het werk en van de zending.  
   Voor zijn arbeid en trouw  
   prijzen wij U, Bron van alle goed.  
   Bevestig het werk van onze handen,  
   ja het werk van onze handen, bevestig dat.  
   U zij de heerlijkheid  
   in de gemeente en in Christus Jezus  
   tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
   Amen.  
 
Reiszegen 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden  
 Stil gebed  
 Onze Vader  
 
Collecten toegelicht door de diaken  
 
Slotlied:  God, schenk ons de kracht, Lied 418 
 allen: 1, 3, 4, cantorij: 2  
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Voorganger: Christiaan Boers 
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Liesbeth Wouters  
Muziek: Ies Nijman, orgel; Cantorij o.l.v. Arno Rog  
Kinderdienst: Esther Sluis Thiescheffer  
Collecten:  1. Thermometeractie ‘SOV-week 
  2. Plaatselijke Kerk 
 3. KIA: Kinderen en jongeren 
Ontvangst: Leden van sectie 3  
Koffieschenken: Leida van den Berg en Jolanda van Kaam 
Afbeelding René Magritte. 
 
 
Bij de collecten: 
1. Thermometeractie ‘Samen op Vakantie’: Vandaag wordt voor de laatste keer een collecte 
gehouden voor de ‘Samen op Vakantie-week’. Tijdens deze vakantieweek, die elk jaar in mei wordt 
georganiseerd, kunnen mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen er tóch een paar dagen 
tussenuit.   
Geef tijdens de collecte of maak een bedrag over via NL67 RABO 0373711816 ten name van de 
Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Samen op Vakantie’. Alvast hartelijk dank!  
 
2. Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse 
gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.  
 
3. KIA: Kinderen en jongeren: Nederland speelt Sirkelslag. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk 
en het geloof. Dat kan bijv. met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie 
een interactief spel. Via onlineverbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de 
hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook een diaconale thema centraal. 
Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Steun het jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kinderen en jongeren’. 

 
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

