
 
Zondag Laetare (‘Verheugt u’) 

19 maart 2023 
Vierde zondag in de veertigdagentijd 

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Uit de hemel!  

 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en drempelgebed 
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. 
Vgr.  Die in de woestijn brood gaf voor onderweg, 
Allen:  teken uit de hemel! 
Vgr.  Die zijn Zoon in de wereld zond, 
Allen:  teken uit de hemel! 
Vgr.  Die ons blijft voeden, dag aan dag, 

met voedsel dat niet vergaat, 
maar dat blijft en eeuwig leven geeft. 

Allen:  Teken uit de hemel! 
Vgr.  God, wij loven U! 
Allen:  Amen. 
 
Zingen:  Ik sprong op bij het goede nieuws, Psalm 122b (uit Psalmen Anders) 

Cantorij: coupletten,  allen: refrein 
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1. Ik sprong op bij het goede nieuws 
‘Kom we gaan naar het huis van God’ 
En nu lopen onze voeten 
door de poort van Jeruzalem. 

Refrein: 

2.    Als een tempel van harmonie 
is de stad van onze God. 
Alle volken komen samen. 
Zij zijn thuis in Jeruzalem. 

 
3.    Hoor, de mensen zijn vol van lof 

voor de God van Israel. 
En de troon van koning David, 
heeft zijn plek in Jeruzalem. 

 
4.    Bid voor vrede, wereldwijd, 

voor geliefden, heel dichtbij. 
Bid dat God ons vult met vrede 
voor altijd in Jeruzalem. 

Refrein 
 
Kyrie 
 
Zingen:  Uit uw hemel zonder grenzen, Lied 527 

Allen: 1, cantorij: 2, allen: 3-5 
 
Bevestiging ouderling-scriba 

Roeping 
Onderwijzing 
Gebed om de Geest van God 
Gelofte 
Bevestiging 
Aanvaarding door de gemeente 

Vgr.  Nu deze ouderling bevestigd is in zijn ambt,  
vraag ik u: 
wilt u hem aanvaarden als ambtsdrager in ons midden, 
hem omringen met uw medeleven, 
en hem dragen in uw gebeden 
en hem ondersteunen door samen mee werken 
in de dienst aan onze Heer? 
Gemeente, wat is hierop uw antwoord? 

Allen:  Ja, van harte! 
 
Cantorij:  Irish Blessing – Chilcott 
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- De heilige Schrift - 
 
Groet 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Gebed van de zondag 
 
40-dagen-project kinderdienst: Het kerkraam, vierde venster  
 
Het licht van het woord: Uw woord is een lamp voor mij voet, Hemelhoog 494 
 
Vgr:  Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Allen: 

 
Vgr:  Uw woord is een lamp, uw woord is een licht. 
Allen:  

 
Evangelielezing: Johannes 6: 25-36 en 41-51 
 
Zingen:  U kennen, uit en tot u leven, Lied 653: 1, 2 en 7 

Allen: 1, cantorij: 2, allen: 7 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen:  Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden, Lied 546 

Allen: 1, canrorij: 2, vrouwen: 3, mannen: 4, allen: 5 
 

- Dienst van de Tafel - 
 
Voorbeden 

acclamatie 368a: 1x cantorij, 1x allen 
 
Kinderen brengen brood en wijn binnen  
 
Collecten 
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Tafelgebed:  Die wij kennen als een Vader, Lied 403d 
 
Onze Vader 
 
Inzettingswoorden (brood) 
 
Agnus Dei:  Die zich breken laat, Lied 408g 
 
Inzettingswoorden (wijn) 
Agnus Dei:  Die zich schenken laat, Lied 408g 
 
Vredegroet 
 
Nodiging 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied:  Uit uw verborgenheid, Lied 500: 1, 2, 4 en 5 

Allen: 1, cantorij: 2, allen: 4, 5 
 
Heenzending en zegen 
 

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

 
Afbeelding:   Psalm 122, Henk Pietersma. 
Voorganger:  Oane Reitsma 
Ambtsdragers:  Marlies Pestman en Hans Mol 
Muziek:  Ies Nijman,orgel; Cantorij onder leiding van Arno Rog 
Kinderdienst:  Fokko Bosker   

collecten  
 
 
Bij de collecten 

 
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

