
Liturgie Regenboogkerk 

Zondag: 31 oktober 2021
Bijzonderheden: themadienst: God zendt ze twee aan twee, twee studenten zijn te gast: 
Lindiwe uit Zuid- Afrika en Avinash uit India, wisseling ambtsdragers
Voorganger: Ds. Christi Bartelink
Organist: Bram Meijboom
Ouderling van dienst: Trudy
Lector: onze gasten!
Overige medewerkers: knd Ineke, beamer Sander

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 25: 2 en 4 Here, maak mij uwe wegen
Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN
V: Wij bidden U, God, ….
A: amen. 

Kaarsen worden aangestoken

Lindiwe uit Zimbabwe stelt zich voor

Ze zingt een hymn voor ons in het Shona: Blessed Assurance

Avinash uit India stelt zich voor

Zingen: Lied 975: 1,2 en 3 Jezus roept hier mensen samen

Gebed om ontferming

Loflied: lied 985: 1,2 en 3 Heilig, heilig, heilig

Gebed om de opening van het Woord 

Genesis 6-9 in plaatjes en woorden, Avinash leest Genesis 6: 5- 8, 14-16, 22, en 7: 13-16, en 

als afsluiting Genesis 9: 8-10 en 13-17 

Zingen: Opwekking 407 o Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Lukas 10: 1-2, 5, 8-9 door Lindiwe

Zingen: Psalm 93: 1 en 4 de Heer is Koning, Hij regeert altijd

Verkondiging

Zingen: Opwekking 124: Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser



Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Inleiding bij de wisseling van ambtsdragers
Bedanken: Anita Sulsters en Kees Mostert
Herbevestigen: Ron van Dijk, Conny van der Kaaij, Oebele van der Veen
Zingen: lied 978: 1 en 4 
Bevestigen: Willem Klapwijk en Coby van Dijk- van Zwieten
Bevestigingsvragen: 

 Weten jullie je door God gesteund, geroepen en geinspireerd, in het beroep dat vanuit 
de gemeente op je werd gedaan en in het werk dat daaraan vastzit?

 Aanvaarden jullie de Heilige Schrift als bron en leidraad voor je geloof?
 Zijn jullie bereid je werk in de kerk te gaan verrichten in verbondenheid met het 

belijden van de Kerk?
 Beloven jullie zorgvuldig om te gaan met alles wat jullie in vertrouwen wordt 

meegedeeld en verteld met liefde voor de Heer en zijn gemeente? 
 En: beloven jullie je dienstwerk trouw te verrichten, met liefde voor de Heer en zijn 

gemeente, in het geloof dat de Heer je zegent, in de hoop dat Hij mede door jouw taak 
de gemeente bouwt?

Jawoord en Zegening 
Lied: lied 887: 1 wees stil en weet

Gebeden
Collecten

Zingen: Opwekking 58: Vrede zij u. 

Zegen, die we zingend beantwoorden met: Amen, amen, amen! 


