
 

Scriba:
1 e-  scriba-Conny van der Kaaij, 
2e  scriba-Willy van Schouwen
scriba@pkn-honselersdijk.nl
Conny -tel: 06-46036164
Willy – tel: 0174-629085

Honselersdijk, 17-01-2022

Beste Martin,

Graag verwelkomen wij u op:
zondag, 13 februari 2022,  
in de Regenboogkerk,  Endeldijk 5, 2675 CN  te Honselersdijk  (Voor consistorie: ingang Hemelsblauw, 
Poeldijksepad 1 a – daar kunt u ook parkeren op het parkeervak ‘ gereserveerd’).  Eerder werd hierover een 
afspraak met u gemaakt.
Deze dienst vangt aan om 9.30 uur.
Enkele aandachtspunten:
 Voorafgaand aan de dienst spreekt de ouderling van dienst een consistoriegebed uit.
 Bij binnenkomst in de kerkzaal wijst de ouderling van dienst u waar u plaats kunt nemen.
 Bij aanvang van de dienst leest de ouderling de mededelingen voor aan de gemeente. Voorafgaand aan de 

dienst ontvangt u ditzelfde mededelingenblad met het verzoek hiervan enkele mededelingen tijdens de 
dienst voor te lezen: 1) pastorale mededelingen voorafgaand aan de dank- en voorbeden en 2) na de 
gebeden het noemen van de doelen van de collecten.

 Na de mededelingen begeleidt de ouderling u naar het liturgisch centrum en draagt hij/zij de dienst aan u 
over. U neemt plaats achter de tafel vanwaar u de dienst leidt.

 U wordt verzocht om na de groet de kaarsen op de Tafel aan te steken met het licht van de Paaskaars, dit als 
teken van verbondenheid met elkaar en met wie thuis meevieren, met de wereldwijde kerk en met het volk 
Israël.

 De Schriftlezing(en) worden verzorgd door een lector. Als u een lezing liever zelf doet, of een verdeling wilt 
aanbrengen, wilt u dit dan even doorgeven. Er is een NBV-vertaling aanwezig.  De lezingen worden gedaan 
achter de lezenaar. 

 Voor het houden van de preek maakt u gebruik van de preekstoel.
 De kindernevendienst volgt het leesrooster van Vertel het maar. Bij voorkeur sluit u zich hierbij aan, maar 

uiteindelijk bent u vrij in de keuze van uw lezing(en). 
 Er wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek. Tijdens de dienst worden de liederen geprojecteerd via de 

beamer. Wilt u andere liederen laten zingen dan uit het Nieuwe Liedboek? Het beamerteam kan liederen 
ondersteunen uit de volgende bundels: Evangelische Liedbundel, Geroepen om te Zingen, Liedboek voor de 
kerken 1973, Hemelhoog, Opwekking, Tussentijds en Zingende Gezegend. Hebt u een eigen lied, dan deze 
graag aanleveren via een dia/PowerPoint t.b.v. de organist en het beamerteam.

 Na afloop van de dienst kunt u samen met de ouderling van dienst bij de uitgang gaan staan om 
gemeenteleden de hand te drukken.

 In de grote zaal is na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.
 Mochten er bijzonderheden zijn, dan wordt tijdig met u contact gelegd of wordt het op zondagmorgen met u 

doorgesproken door de ouderling van dienst.
Graag uiterlijk woensdag voor betreffende zondag de Liturgie zenden aan: Conny van der Kaaij/Willy van 
Schouwen, email: scriba@pkn-honselersdijk.nl  , connyvanderkaaij1206@gmail.com     
Namens de kerkenraad wensen we u een goede voorbereiding en een gezegende dienst, 

met vriendelijke groet,

Willy van Schouwen-Pouwer, kerkdienstvoorziener,

kerkdienstvoorziening@pkn-honselersdijk.nl  ,    

(tel.0174-629085)

Regenboogkerk
Endeldijk 5, 2675 CN-Honselersdijk
Telefoon: (0174) 625225
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Orde van dienst Regenboogkerk – Honselersdijk

Een os herkent zijn meester,
een ezel kent zijn voederbak,

maar mijn volk mist elk inzicht,
leeft in onwetendheid - Jesaja 1

… nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken,
je zonden tenietgedaan  Jesaja 6

Roepingsvisioen Jesaja     Bronsreliëf,  Alexander Silveri 
in de Arcade  van slot Saint Martin bij Graz

Tevoorschijn geroepen
6e zondag van Epifanie

zondag 13 februari 2022
Regenboogkerk, Honselersdijk



 Muziek Welkom en mededelingen   
 Aanvangslied op de melodie van 'Zomaar een dak boven wat hoofden'

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.

 Stil gebed
 Bemoediging  &  Groet

voorganger  : "Met elkaar spreken wij uit dat Onze hulp is in de Naam van de Here"
allen : "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT"
voorganger : "God schenkt ieder mens telkens opnieuw genade en vrede,

en die komen ons ook toe
door die wij het grootste gezag geven,
Jezus Christus, gestalte van verbondenheid
van alle mensen en al wat leeft ."

allen                      :  AMEN

(melodie: Zomaar een dak..)
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein,-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven voor elkaar.

(gemeente gaat hierna zitten)
kaarsen aangestoken met het Licht van de Paaskaars

 Kyriëgebed gebed om Gods ontferming

 Loflied Psalm 145:1,3   O, Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
Kinderen mogen naar de kindernevendienst

 Gebed   om verlichting met de Heilige Geest bij opening van de Bijbel

 Schriftlezing(en)  Jesaja 1:1-3  en Jesaja 6  besloten met Lied 405:1,3    Heilig, heilig, heilig,
 
 Overdenking

 Lied 772:1,3   Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien…

  Gebeden           eventueel voorafgegaan door pastorale mededelingen
-  dankgebed 
– voorbeden   (ook  uit het voorbedenboek) en eventueel besluiten met

-  voorganger:      ‘zo bidden wij samen’  
   – stilte ,  besloten met een

-  gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

 Collecte             eventueel voorafgegaan door overige mededelingen
                 Kinderen kindernevendienst, jeugdkerk.2.0 (tweewekelijks) en oppas komen terug in de kerkzaal



   Slotlied  &  Wegzending  (gemeente gaat staan) Lied  1005:1,4,5  Nederlandse tekst  Zoekend naar licht..

   Zegen -(bede)    besloten met gezongen ‘Amen’   


