Zondag 27 januari 2019
Regenboogkerk Hilversum

“De Geest van de Heer rust op mij”
Welkom en mededelingen

- Voorbereiding –
Inleidend orgelspel
Bemoediging - staande
Vgr.
Gem.
Vgr.
Gem.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
die niet loslaat wat zijn hand begon

Stil gebed
Zingen:

De vreugde voert ons naar dit huis, Lied 280: 1, 4, 5 en 6
aansluitend zitten

Gebed voor de nood van de wereld met als antwoord op de bedes: Kyrie eleison

Zingen:

Alle eer en alle glorie, Lied 305

- Dienst van de Heilige Schrift –
Gebed
Aandacht voor de kinderen aansluitend zingen: Ik zal er zijn voor jou,
Hemelhoog 524: 1, 3 en 4

Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.
Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
Kinderen gaan naar nevendienst
Het licht van het Woord
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 61: 1-9

Zingen:

Omdat Hij niet ver wou zijn, Lied 528

Lezing uit het Evangelie: Lucas 4: 14-21
Zingen:

Spiritus Jesu Christi, Taizé 36

Overweging aansluitend muziek
Zingen:

God to enfold you, Lied 426, we zingen het 2 keer

Dankgebed en voorbeden
Acclamatie: Die ons voor het licht gemaakt hebt, Lied 277
Stil gebed
Onze Vader
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Collecten

Slotlied:

Wil je opstaan en mij volgen, Iona liederen en gebeden 40

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
Wegzending en zegen
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Voorganger:
Ambtsdragers:
Organist:
Koffieschenkers:
Oppasdienst:
Collecten:

ds. Christine v.d. End
Adrienne Zeilstra en Arja Haak
Ies Nijman
Jasperien en Luutzen Nijdam
Sanny Britting en Karin de Bruijn
Anne Bras en Corrien v.d. Knijff
Diaconie
Plaatselijke kerk
Jeugdwerk: Sirkelslag

