Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
13 september 2015
aanvang: 10.00 uur
13e Zondag van de Zomer
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kleur: groen

ds. H.H. Schorren
M. van Ingen, R. Oosterom
W. van Voskuilen, J.Wiersema
Diederik Bos
I. Schriever

zegen over het huwelijk van

Caroline & Ruud Jobse

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139:23,24

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

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel: Variatie 1 Goldbergvariaties J.S. Bach
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Introitus:
Antifoon 710d: 1e keer voorzang; 2e keer allen

Psalm 139: 8, 10 en 11
Antifoon 710d: allen

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.
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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

Zegening huwelijk
Inleiding
Caroline en Ruud,
morgen over een week zijn jullie 25 jaar getrouwd.
Jullie huwelijk is toen in de kerk bevestigd,
maar nooit gezegend.
Jullie ervaren dat als gemis.
Vandaar dat jullie vandaag verschenen zijn
in het midden van Christus’ gemeente
voor het Aangezicht van de HEER.
Vragen
Caroline Elisabeth Maria,
verlang jij de zegen te ontvangen
over je huwelijk met Rudolf Jan?
Ja, dat verlang ik
Rudolf Jan,
verlang jij de zegen te ontvangen
over je huwelijk met Caroline Elisabeth Maria?
Ja, dat verlang ik
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Gebed
God van het verbond,
wij bidden U voor deze beiden,
verbonden in uw naam:
geef hen uw heilige Geest.
Bewaar en vernieuw hun liefde en trouw
door uw nabijheid
en geef hen uw vrede,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Caroline en Ruud knielen

Zegen
Onze lieve God,
die u geroepen heeft
om elkaar lief te hebben
en trouw te zijn,
Hij zegene en behoede u
en geve u zijn vrede.
Amen.
Overhandiging huisbijbel
Zingen: Lied 791

Dienst van de Schriften
Wisseling stola

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
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Profetenlezing: Jesaja 45:20-25
Antwoordpsalm: Psalm 116: 1, 3 en 8
Epistellezing: Jakobus 2:1-18
Halleluja:

Lezing heilig Evangelie: Marcus 9:14-29
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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eeu - wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel: Variatie 2 Goldbergvariaties J.S. Bach
Zingen: Lied 837

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. Jeugdwerk

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 315
Zending en zegen

Orgelspel: Fuga in c-klein J.S. Bach
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Mededelingen
• Bewust Bijbellezen
Woensdag 16 september, 20.00 uur, achterzaal Pauluskerk
• Vredesdienst
Zondag 20 september, 10.00 uur, Pauluskerk
Voorgangers: ds. A. Matahelumual, Th. Jongerius,
ds. H.H. Schorren
• Concert: Duo Van der Weij & Korobanjko
Saxofoon en piano
Zondag 20 september, 15.00 uur, Pauluskerk
Entree: € 10,-
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