
Liturgie Regenboogkerk  
 
Datum:     Zondag 7 juni 2020  

  
Tijd:     9.30 uur     
Bijzonderheden: digitale ‘tentviering’: oecumenische dienst  
Thema: Leef in vrede met elkaar    
Voorganger: Ds. Christi Bartelink en Hans Rouw , ieder in eigen kerkgebouw    
Organist: Alexander Prins  
Ouderling van dienst: … 
Lector: …  
Overige medewerkers: … 
 
 
Muziek   

Welkom en Mededelingen  (door ouderling) 

Zingen: lied 276: 1-3 (= in Gezangen voor Liturgie 568): Zomaar een dak boven wat hoofden  

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 ..." 
A: AMEN 
 
Zingen: lied 304: 1-3, Zing van de Vader die in den beginne 
Kaarsen worden aangestoken     

Gebed om ontferming 

Loflied: lied 705: 1-4 Ere zij aan God de Vader  

Gebed om de opening van het Woord  

Gesprek met de kinderen  

Zingen: “Zit je deur nog op slot”     

Schriftlezing: II Corinthe 13: 11-13 (KBS)     

Zingen: Gezangen voor Liturgie 484 (melodie Lied 868)  
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden van vrede 



Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede 
Wordt ooit gehoord 
Uit mensenmonden dat woord: 
Wij zullen rusten in vrede. 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
Dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken. 
Maar niemand vlucht 
Nergens alarm in de lucht, 
Overal vrede geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede begroeten. 
Dan zal ik gaan 
Waar nog geen wegen bestaan-  
Vrede de weg voor mijn voeten.        
 
Schriftlezing: Johannes 3: 16-18  
Zingen: Acclamatie lied 339a U komt de lof toe 
 
Verkondiging      

Zingen:  lied 221 (=GvL 570) Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Gedachtenis Jan Zuurveld, met lied 23 b: 1 en 6     

Dienst der gebeden, na ieder gebed zingen we als acclamatie:  
   

 

 

Collecten       

Zingen: lied 827 (= GvL 494) Mensen wij zijn geroepen om te leven      

Zegen, beantwoord met:  

 

 

 


