Orgelspel

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
Voorbereiding
27 september 2015
aanvang: 10.00 uur
Tweede Zondag van de Herfst
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kleur: groen

Dr. W.H. Slob, Zuidlaren
C. Bosch, M. van Ingen
J. van der Velde, M. Vedder
Diederik Bos
Dick van der Wielen

Welkom
Stilte
Orgel: Allemande uit 5e Franse Suite J.S. Bach
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3
Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
‘Profeteerde iedereen maar,’
verzucht een vermoeide Mozes in de woestijn.
Dan hoefde hij het niet alleen te doen.

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.

Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons
Doe ons herleven,
en maak ons weer nieuw,
geef ons genade
Breng ons in het reine met U en met elkaar
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen
de gemeente gaat zitten

Psalm van de zondag: Psalm 78: 1, 2, 18
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Smeekgebed

Dienst van Gebeden en Gaven

Kyrie en Gloria: NLB 299 e

Voorbeden

Het Gloria zingen wij staande

na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Dienst van de Schriften

Heer, on-ze God,

Groet:

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader

De vrede van de Heer zij met u allen
En ook met u

Collecten: 1. St. Exodus (Hulp aan [ex]gedetineerden) 2. Kerk
Orgel: Gavotte uit 5e Franse Suite J.S. Bach

Gebed van de zondag

ouders kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche

Aandacht voor de kinderen
Gebed over de gaven:

Lied met de kinderen: Dank U voor deze nieuwe morgen (Lied 218)

"De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk".

de kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Schriftlezing: Numeri 11: 24-29

de gemeente gaat staan

Slotlied: Lied 974: 1, 2, 3

Zingen: Lied 500: 1, 2, 3

Zending en zegen

Schriftlezing: Marcus 9: 38-50
Acclamatie:
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Orgelspel

Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,
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Zoon, Hei - li - ge Geest,
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eeu - wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging
Orgel: Sarabande uit 5e Franse Suite J.S. Bach

- Voor of na de dienst kunt u tekenen voor Amnesty International

Zingen: Lied 838: 1, 2, 3

- Vanavond is er hier om 19.00 uur een Taizéviering
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