Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
11 oktober 2015
aanvang: 10.00 uur
4e Zondag van de Herfst
Voorganger
Ouderlingen
Diakenen
Organist
Lector

:
:
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kleur: groen

ds. H.H. Schorren
C. Jobse; C. Vervat
J. Boonacker; R. van Wageningen
Pieter Kaars
R. van Voskuilen

mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Psalm 130:6

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.

Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Introïtus: Psalm 130
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Eeuwige, onze God
wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dag Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.
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 zondag
Aandacht voor de kinderen
Zingen: Lied 218: 1, 3 en 5
de kinderen gaan onder dit lied naar de nevendienst

Toralezing: Deuteronomium 15:1-11
Antwoordpsalm: Psalm 119:46-48
Lezing heilig Evangelie: Marcus 10:17-31
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
Orgelspel
Zingen: Lied 816
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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
Collecten: 1. Diakonie

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche

Gebed over de gaven
de gemeente gaat staan

Slotlied: Lied 1014
Zending en zegen

Orgelspel

Agenda
• Vespers Jeanne d’Arc
Zondag 11 oktober, 15.00 uur, Pauluskerk
Utrechtse Vrouwenschola en voorganger ds. Schorren
• Bewustwording via meditatie
Concentratie en ontspanning
Donderdag 15 oktober, 19.30 uur, Pauluskerk
• Gebed voor Vrede en Verzoening
Vrijdag 17 oktober, 12.30 uur, Pauluskerk
• SingerSongwriter
Zondag 18 oktober, 15.00 uur, Pauluskerk
Danny Bulten, Anke Timmer, Sjoerd Raaymakers
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