4 november 2018
Zevende zondag van de herfst
Regenboogkerk Hilversum

Meerdimensionaal
Welkom en mededelingen

- Voorbereiding Inleidend orgelspel
Groet en bemoediging
Vgr.
De Heer is met u!
Gem. Ook met u is de Heer!
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.
Vgr.
Die ons de liefde van Christus heeft doen kennen
Gem. die alle kennis te boven gaat.
Vgr.
Wij koesteren ons in de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte van die liefde.
Gem. Amen

Drempelgebed
Zingen: Nu wordt het licht, de dag breekt aan, Lied 208
Inleiding op het thema van de dienst
Gebed voor de nood van de wereld
Vgr.
….. Heer, ontferm U!
Gem. Kyrie eleison, Lied 301-c
Vgr.
Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft!
Glorialied staande: Zing voor de Heer een nieuw gezang, Lied 655

- Dienst van de Heilige Schrift Gebed
Vgr.
De Heer zal bij u zijn
Gem. De Heer zal u bewaren
Gesprek met de kinderen
Lezing Oude Testament: Job 11: 1-9
Muzikaal intermezzo: orgelspel
Tweede schriftlezing: Efeziërs 3: 1-13
Zingen: Om Christus’ wil zijn wij verblijd, Lied 665: 1, 2 en 4
Vervolg tweede schriftlezing: Efeziërs 3: 14-21
Zingen: Zoals ik ben, kom ik nabij, Lied 377: 1, 2, 6 en 7
Uitleg en verkondiging
Muziek
Zingen: Wat vrolijk over U geschreven staat, Lied 324
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- Dienst van gebeden en gaven Dankgebed en voorbeden
Vgr.
Gem.

Heer onze God, hoor ons gebed.
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons, Lied 367e

Stil gebed
Onze Vader
Collecten
Zingen: Vervuld van uw zegen, Lied 425
Wegzending en zegen
Gem. Amen

Voorganger:
Ambtsdragers:
Organist:
Tienerdienst:
Kinderdienst:
Kinderoppas:
Collecten:
Koffieschenken:
Ontvangst:

ds. Erik van Halsema
Conny Roozendaal en Michael de Jong
Ies Nijman
Duco Bergsma en Reind van Olst
Fokko Bosker
Corrien van der Knijff en Olga Trier
1. Kerk in Actie; Najaarszendingscollecte*
2. Plaatselijke kerk
Wil Berends en Lily Fraanje,
Mies en Diederik Vogelsang
leden van sectie 5

Nieuwe expositie
Aansluitend aan de kerkdienst zal Anneke van der Veer een nieuwe
tentoonstelling openen met pasteltekeningen van Juke Hudig en iconen van
Ina Snaterse. U wordt daarom verzocht -tenzij u na de dienst direct weg moetom na de zegen nog even te gaan zitten.
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*KiA najaarszending
De najaarszendingscollecte van Kerk in Actie vandaag is bestemd voor de
inheemse bevolking van Brazilië. Brazilië telt veel inheemse volken.
Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun
leefwijze. COMIN, partner van KiA, wil de dialoog tussen inheemse en nietinheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt
bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt hen op het gebied van
gezondheid, onderwijs en landrechten. In januari 2015 is Nienke Pruiksma door
KiA uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Als schakel tussen
Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke de stem van de inheemse
bevolking ook in Nederland laten horen.
Helpt u mee het werk van Nienke Pruiksma te steunen?
Hartelijk dank !!
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