Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
31 december 2015
aanvang: 10.00 uur
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ds. H.H. Schorren
D.E.E. Figee, C. Jobse
M. Vedder, W. van Voskuilen
Diederik Bos
Willy van Drie

De HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu aan tot in eeuwigheid.
Psalm 121:8

Hartelijk welkom in deze eredienst. Of u gast bent, of nieuw in de gemeente,
of al heel lang lid, wij allen mogen ons verbonden weten met de Eeuwige,
die zich als Eerste verbond aan ons.
Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand van
de kerkeraad aan. Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst.

Orgel: Improvisatie over Psalm 90

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel: Variatie op Psalm 121

Diederik Bos

Aansteken van de kaarsen
- de gemeente gaat staan -

Introïtus: Psalm 121
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
…… gebedsstilte……
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen
- de gemeente gaat zitten -

Zingen: Lied 283
Smeekgebed
Kyrie en Gloria: Liedboek 299 e
- voor het Gloria gaat de gemeente staan -
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Dienst van de Schriften
Groet
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
Gebed van de dag
Profetenlezing: Jesaja 51:1-6
Antwoordpsalm: Psalm 90: 1, 2 en 8
Lezing heilig Evangelie: Lucas 12:35-40
Acclamatie:
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Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,
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Va - der en Zoon, Hei - li - ge Geest,
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eeu - wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging
Orgel: Das alte Jahr vergangen ist

J.S. Bach

Zingen: Lied 511
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 allen, 5 mannen, 6 en 7 allen

Dienst van Gebeden en Gaven
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Onze Vader
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Collecten: 1. Diakonie 2. Kerk
Orgel: Sarabande uit de 5de Franse Suite

J.S. Bach

Gebed over de gaven
- de gemeente gaat staan -

Slotlied: Lied 827
Zending en zegen

Orgel: Fuga

F. Mendelssohn

Agenda:
• Nieuwjaarsochtendgebed
Vrijdag 1 januari, 10.30 uur, Pauluskerk
• Lotgenotencontact
Maandag 4 januari, 10.00-12.00 uur, Pauluskerk (achterzaal)
• Kooroptreden ‘Zingen voor je leven’
Zondag 10 januari, 15.00 uur, Pauluskerk

Woont u pas in de gemeente Stichtse Vecht? Bent u nieuw in de Pauluskerk
en zou u graag bezoek willen hebben van een pastoraal medewerker of van
ds. H.H. Schorren? Dan kunt u dit strookje invullen en aan de dienstdoende
ouderling geven of evt. in de collectezak doen.
Maar u kunt natuurlijk ook onze predikant bellen (0346-266337) of hem een
e-mail sturen (predikant@pauluskerkbreukelen.nl)) of contact opnemen met
de scriba, ds. D.E.E. Figee (0346-262192, scriba@pauluskerkbreukelen.nl).
In ieder geval bent u heel hartelijk welkom in onze gemeente.
Naam: ……………………………………… Tel. …………………
Adres: ……………………………………………………………….
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