Zondag 18 november 2018
Regenboogkerk - Hilversum

Standvastigheid
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingOrgelspel
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.
Groet
Stil gebed

Zingen: In de veelheid van geluiden, Lied 283
Kyriegebed
Vgr. Heer, ontferm U.
Allen Christus, ontferm U.
Zingen (staand): Loof nu de Heer, want Hij is goed, Psalm 106: 1 en 2

-De Heilige SchriftKindergesprek
Gebed
Vgr. De Heer zal bij u zijn.
Allen De Heer zal u bewaren.
Schriftlezing Oude Testament: Daniël 1
Zingen: Psalm 106: 18 en 21
Tweede Schriftlezing: Spreuken 15: 13-17
Zingen: Wij hebben een sterke stad, Lied 175: 1, 2 en 3
Schriftlezing Evangelie: Lucas 21: 10-19
Zingen: Lied 175: 4
Prediking
Orgelspel
Zingen: Rusteloos ben ik, Lied 897

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Vgr. Hoor ons gebed.
Allen Heer, hoor ons roepen en schenk ons genade, Lied 367j
Stil gebed

Onze Vader
Collecten
Zingen: Rust nu mijn ziel, Lied 932
Uitzending en zegen
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Voorganger: ds Jurjen Zeilstra
Organist: Ies Nijman
Collecten: gelabelde collecte, plaatselijke kerk, studenten Dominicaanse republiek*.
Afbeelding: Daniël weigert het voedsel van de koning, prent uit: Ch. Foster (ed.), The
Story of the Bible from Genesis to Revelation Told in Simple Language for the Young,
Philadelphia 1873.
*In Santa Rosa, een arme gemeenschap in de Dominicaanse Republiek, wordt aan 6
studenten de kans gegeven om te studeren en zo de armoede-cirkel te doorbreken
en een betere toekomst op te bouwen. Uw gift maakt het mogelijk dat Ebenezer,
Genesis, Dorka, Tania, Jorge Luis, Wilmania, psychologie, ICT en onderwijskunde
kunnen studeren. Doe uw bijdrage in de collecte of maak uw gift over naar stichting
Badeloch, rekeningnummer NL28INGB0000326212 o.v.v. studenten Dominicaanse
republiek.
Koffieschenken in de Regenboogkerk
Over een paar weken zal het nieuwe rooster voor het koffieschenken in de
Regenboogkerk worden gemaakt. Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom. Geeft
U zich op voor dit gezellige kerkenwerk. Ook jongeren zijn zeer welkom!
Stuur een mailtje aan mies@famvog.xs4all.nl of bel 035 – 6216920. Ook andere
mutaties kunnen aan mij worden doorgegeven. Natuurlijk hoop ik niet dat er
afzeggingen komen, maar als U overweegt te stoppen, geeft U dat dan alstublieft nu
door en niet in de loop van het jaar. Dat bespaart mij veel werk! Gaarne reageren
voor 25 november. Hartelijk dank!
Mies Vogelsang – van Mourik

