
 
Zesde zondag na Epifanie, 12 februari 2023 

Intrede van ds. Oane Reitsma 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 

Opgeruimd leven 

 
 
Orgelspel:  Nun danket alle Gott, Sigfrid Karg-Elert 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Cantorij:  Fill your hearts with joy and gladness, Sarah Quartell 
 

Fill your hearts with joy and gladness, 
sing and praise your God and mine! 
Great the Lord in love and wisdom, 
might and majesty divine! 
He who framed the starry heavens 
knows and names them as they shine. 
 
Praise the Lord, his people praise Him! 
Wounded souls his comfort know; 
those who fear him find his mercies, 
peace for pain and joy for woe; 
humble hearts are high exalted, 
human pride and power laid low. 
 
Praise the Lord for times and seasons, 
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cloud and sunshine, wind and rain; 
spring to melt the snows of winter, 
till the waters flow again; 
grass upon the mountain pastures, 
golden valleys thick with grain. 
 
Fill your hearts with joy and gladness, 
peace and plenty crown your days; 
love his laws, declare his judgments, 
walk in all his words and ways; 
he the Lord and we his children: 
praise the Lord, all people, praise! 

 
Allen 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:  Alles verhaalt van U, Psalmen anders 148a 

 
2. Winter wordt licht door u, 
 zomer bekroont u, 
 glansrijk het morgenuur, 
 avond in dank. 
 
3. Naam boven elke naam, 
 Hart van ons mensen, 
 Geest die de liefde is, 
 Ziel van mijn ziel. 

 
Gebed voor de nood van de wereld 

acclamatie:  Lied 301h  
 
Gloria (staand):   Geprezen zij God, Psalm 150a 
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- Verbintenis - 
 
Presentatie 
 
Cantorij:  Come Holy Ghost, strofen 1, 2 en 4, Orlando Gibbons 

Engelse vertaling van Veni Creator Spiritus 
Nederlandse vertaling: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, Lied 360: 1-4 en 6 

 
Opdracht  
 
Gebed 
 
Zingen:  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! 
 
Gelofte 

Oane Reitsma, 
eenmaal ben je in het ambt van dienaar des Woords bevestigd. 
Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt 
als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof 
en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 
 
Je hebt beloofd geheim te zullen houden 
wat vertrouwelijk tot jouw kennis mocht komen 
en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.  
 
Nu je je ambtsbediening in de Regenboogkerk zult voortzetten, vraag ik je:  
Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst 
bent geroepen? 
Ja, dat geloof ik.  
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En beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde 
voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God. 

 
Verbintenis en zegen  
 
Aanvaarding en verwelkoming (allen staan) 

Gemeente, dit is uw nieuwe predikant. 
Wilt u hem als herder en leraar in uw midden ontvangen, 
hem hooghouden in zijn ambt, 
hem dragen in uw gebeden 
en met hem meewerken in de dienst aan onze Heer? 
Ja, van harte! 

 
Vredegroet 
Vgr.  De vrede van de Heer zij met u, 
Allen:  En met uw geest. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede. 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen  
 
Lezen:   Deuteronomium 30: 15-20 
 
Zingen:  Uw woord omvat mijn leven, Psalm  119a 
 
Lezen:   Matteüs 5: 17-26 
 
Zingen:  Eén is de Heer, de God der goden, Lied 310 
 
Preek 
 
Muziek:  Baby can I hold you, Tracy Chapman 
 

Sorry 
Is all that you can't say 
Years gone by and still 
Words don't come easily 
Like sorry, like sorry 
 
Forgive me 
Is all that you can't say 
Years gone by and still 
Words don't come easily 
Like forgive me, forgive me 
 
But you can say baby 
Baby, can I hold you tonight? 
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Maybe if I told you the right words 
Ooh, at the right time you'd be mine 
I love you 
Is all that you can't say 
Years gone by and still 
Words don't come easily 
Like I love you, I love you 
 
But you can say baby 
Baby, can I hold you tonight? 
Maybe if I told you the right words 
Ooh, at the right time you'd be mine 

 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen:  Geef vrede door van hand tot hand, Lied 1014 
 
Heenzending en zegen  
 
Orgelspel:  Prelude in C, Charles Villiers Stanford 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 

Afbeelding: Chagall, Mozes met de tora 
Voorgangers: Heleen Weimar en Oane Reitsma 
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Liesbeth Wouters 

muziek  Muziek: Ies Nijman (orgel), cantorij onder leiding van Arno Rog, 
  Marlies Pestman en Jessica Rebel, zang 

Kinderdienst: Annet Thesing 
Collecten: 1. NBG - Bijbels voor Suriname*, 2. Plaatselijke kerk**  
 
 
* NBG, Bijbels voor Suriname: Hoe belangrijk is een eigen taal?  
In Nederland is de Bijbel beschikbaar in het Nederlands. Voor de meesten de moedertaal.  
De NBG vertaalt nu de bijbel in het Sarramaccaans, de taal van de mensen die in het oerwoud van 
Suriname leven. Voor die mensen geeft de Nederlandse bijbel wel woorden door maar niet de 
boodschap, zo blijkt uit de volgende getuigenis: ‘Vroeger, zei iemand uit Atjoni, had ik alleen de 
Nederlandse Bijbel thuis, waaruit ik las maar begreep het niet, het deed niets met mijn binnenste. 
Ik werd boos als iemand mij wilde overtuigen van de waarheid van de tekst. Ik dacht soms, dat zij mij 
voor gek wilden houden. Nu ik het Woord zelf hoor (luister bijbel) in mijn eigen taal, ben ik het gaan 
geloven!’  
Zo belangrijk is de Bijbel in je eigen taal!  
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Bijbels Suriname’. 
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** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.  
 

 
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

