
Liturgie Regenboogkerk  
 
Datum:     Zondag 21 juni 2020 
Tijd:     9.30 uur     
Bijzonderheden    Overstapdienst kinderen groep 8   
Voorganger:    Ds. Christi Bartelink 
Organist:     Alexander Prins 
Ouderling van dienst   Sjaak Staalduinen 
Lector: 
Overige medewerkers   Willy en Ronald van Schouwen 
 
 
Muziek 

Welkom en Mededelingen  (door ouderling) 

Zingen: Psalm 89: 1 en 2 Ik zal zo lang ik leef    

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 
Openingstekst 

Zingen: 695: 1-5 Heer raak mij aan met uw adem 

Kaarsen worden aangestoken  

Gebed om de opening van het Woord  

Zingen: 218: 1-5 Dank U voor deze nieuwe morgen 

Overstapmoment 

Zingen: Overstaplied: In een land van licht en donker  (melodie 801: Door de nacht van strijd en 

zorgen)   

1. In een land van licht en donker, opent zich een weg voor jou,   

Zal er zon zijn en soms wolken, en een ander schoolgebouw.  

2. In een land van zon en regen, op je eigen benen staan.   

Eigen keuzes; eigen wegen, en wij zullen met je gaan. 

3. In het land van nu en later, doen wij nu een stapje terug.   

Maar wij zijn er wel, ook morgen, als een steuntje in de rug 

4. Naar een land van toekomstdromen, reizen wij,  

elkaar nabij, Onderweg in licht en donker, draagt Gods zegen jou en mij. 
 



Welkom door leiding Jeugdkerk  

Zingen: lied 836: 1-4 o Heer, die onze Vader zijt   

Schriftlezing: Mattheus 10: 24- 31      

Zingen: ELB 188: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn 
levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds 
nabij.      
 
Verkondiging      

Zingen: Psalm 84: 2 het heil dat uw altaar omgeeft   

Gedachtenis Mw. Van Zwieten- van der Lugt, met lied 885 Groot is uw trouw, o Heer 

Dienst der gebeden (met moment voor persoonlijk gebed en afsluiten met 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader) 

   
Collecten    Zingen: lied 154 b: 1-4 en 10 Heel de schepping prijs de Heer 

Zegen    Amenlied: lied 425 vervuld van uw zegen 

 

 


