Voleindingszondag, 25 november 2018
Regenboogkerk - Hilversum

‘Ik weet, mijn redder leeft’
- Voorbereiding Drempelgebed: ‘Remember not, Lord our offences’ (Henry Purcell, from the
Book of Common Prayer)
Remember not, Lord our offences
nor th’offences of our forefathers
neither take thou vengeance of our sins,
but spare us, good Lord,
spare thy people,
whom thou hast redeem’d with thy most precious blood,
and be not angry with us forever.
Spare us, good Lord.
Vertaling:
Herinner u niet, Heer, onze overtredingen,
noch die van onze voorvaderen
Wreek onze zonden niet,

maar spaar, ons goede God,
Spaar uw volk dat U heeft verlost
met uw meest kostbare bloed
En wees nooit boos op ons.
Spaar ons, goede God.
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
Antifoon door cantorij:
Alleluia! Al uw wetten wil ik bewaren;
Verlaat mij niet voorgoed.
Zingen: Welzalig wie de rechte wegen gaan, Psalm 119: 1 en 2
Antifoon door cantorij
Inleiding
Gebed voor de nood van de wereld
Vgr.
…zo bidden wij.
Allen
Kyrie eleison, Lied 301a
Vgr.

Ere zij God in de hoge en vrede op aarde
voor de mensen van zijn welbehagen.

Glorialied (staande): Wij moeten Gode zingen, Lied 713

- De Heilige Schrift Gesprek met de kinderen
Gebed
Lezing Oude Testament: Job 19: 23-27a
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Zingen: Ja, het liefst zou ook ik, Lied 945
Cantorij: 1, 2; Allen: 3-6
Brieflezing: Filippenzen 3: 8d-11
Zingen: Christus naar wie wij heten, Lied 544: 1, 2 en 3
Lezing van het Evangelie: Marcus 12: 18-27
Zingen: Lied 544: 4 en 5
Prediking
Orgelspel
Zingen: Geen taal bij machte U te meten, Lied 850

- Gedachtenis Inleiding
Zingen: Heer, herinner u de namen, Lied 730
Wij noemen de namen en ontsteken een kaars (staande)
Cantorij: Lied 199 (eerste deel)
Koester de namen die wij hier gedenken
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons,
Moment van stilte

- Gebeden en gaven Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Collecten

- Maaltijd van de Heer Tafellied: De heiligen, ons voorgegaan, Lied 728
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Nodiging
Tafelgebed
Zingen: De eeuwige leeft, Lied 401
Inzettingswoorden: Matteüs 26: 26-29
Onze Vader
Agnus Dei: Die zich breken laat, Lied 408g
Vredegroet
Vgr.
Vrede met u allen
Allen
Vrede ook met u
Vgr.
Laten we nu degenen die om ons heen zitten
de hand drukken en hen de vrede van Christus toewensen.
Uitdelen van brood en wijn
Dankgebed
Zingen: Mensen, wij zijn geroepen om te leven, Lied 827
Wegzending en zegen
Vgr.
De Heer zegene u en behoede u
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u
genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u
vrede
Cantorij: Lied 199 (tweede deel)
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan,
zegen ons allen
met het licht van uw ogen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Afbeelding: Job in gebed, Marc Chagall 196
Voorganger:
Ambtsdragers:
Organist:
Cantorij o.l.v.
Kinderdienst:
Kinderoppas:
Collecten:

Koffieschenken:
Ontvangst:

ds. Jurjen Zeilstra
Eva Koopmans, Arja Haak
Ies Nijman
Arno Rog
Marijke Swart
Toos van Eijk en Annet Thesing
1. diaconie
2. plaatselijke kerk
3. maaltijdcollecte
Gerda en Jaap Kerkhof,
Elly van Ingen en Corrien v.d. Knijff
leden van sectie 10

Temperatuur in de kerkzaal
Zoals u de afgelopen weken ongetwijfeld heeft gemerkt was de temperatuur in
de kerk te laag of voelde u tocht. Wij zijn al enige tijd aan het zoeken waar dit
aan kan liggen. Het was geen bezuinigingsmaatregel en de oorzaak was voor
ons en het onderhoudsbedrijf onvindbaar.
De verwarmingsinstallatie is grondig nagezien en al werd er een pomp
vervangen, niets leek tot nu toe te helpen. Afgelopen week heeft onderzoek
naar leidingen tussen de plafonds geleid tot de vondst van een defecte
afsluitklep die niet op de bedieningstekeningen stond aangegeven.
Als alles goed is was dit de boosdoener van de geleden kou. Nu hopen wij dat
de kou in de kerkzaal tot het verleden behoort en krijgen we het behaaglijke
klimaat van weleer weer terug.
Job Klomp (kerkmeester gebouwen)
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