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Orgel

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

10.00 uur

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag

Improvisatie Psalm 98

Introïtus

Psalm 62: 1, 5 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

God, die van mensen houdt,
wij leggen onszelf aan U voor
met alles wat ons bezighoudt
met alles wat ons lukt
en alles waarin wij falen.
Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw heil.
Geef ons het hart om U te verwachten
en elkaar in liefde te ontvangen.
Amen

J.W. Schulte Nordholt

de gemeente gaat zitten

Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Zangers:
Lector:

Ds. Florisca van Willegen. Uithoorn.
Siwanthi Leijen
Pieter Kaars
Diederik Bos
enkele cantorij- en gemeenteleden
Ingrid Schriever

Zingen

Lied 362: 1, 3

‘Hij die gesproken heeft’

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 299 e

(gezongen door de cantorij)
bij het Gloria staat de gemeente

Groet

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant
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De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

de gemeente gaat staan
Slotlied

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Daniël 1: 1-9

Zingen

Psalm 138: 1, 2

Schriftlezing

Daniël 1: 10-21

Acclamatie

(cantorij)

Zending en zegen
‘U loof ik Heer met hart en ziel’

Orgel

Echo Fantasie in A,

Cantorij

Orgel

Fuga in G

Collecten

1. Kerk in actie: Werelddiakonaat

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel

422: 1,2 en 3 ‘Laat de woorden die we hoorden’

Buxtehude
2. Kerk

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de
J. Pz Sweelinck.

voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en
blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.

Zingen

Lied 976: 1 en 3 ‘Ons heeft de Heer met liefde
neergeschreven’
Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen

Dienst van Gebeden en Gaven

als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pauluskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus vooralsnog niet

Diakonale en pastorale mededelingen

toegestaan.

Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:…. zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons
(gesproken door allen)
Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang
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