Orde van dienst
Zondag 28 februari 2016, 3e van de 40 Dagen
10.00 uur

Zondag Oculi
‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer,
Want Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren’
(Psalm 91:15)

Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. B. Aalbers, Maarssen
E. Leijen, Mw. C. Jobse
Mw. J. v.d. Velde, Mw. R. Wageningen
D. Bos
Mw. C. Jobse

IK GA. Zet een stap naar de ander.
We gaan deze veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is
een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge
toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken,
waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds
opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.
De basisschikking van lavastenen verbeeldt die weg naar Pasen. Het is geen
geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken. De schoentjes
symboliseren onze gang over die weg. Iedere zondag gaan de schoentjes
een stukje verder en wordt er iets verbeeld uit het verhaal dat die dag
centraal staat.
De kinderen maken hun eigen weg, waarin dezelfde beelden terugkomen,
en die eindigt in een droomtuin met Pasen. Een droomtuin die niet zomaar
klaar is, maar waar iedere zondag aan gewerkt wordt, zodat er iedere keer
een klein deel werkelijkheid wordt.
Thema: Een nieuwe kans.
Jezus vertelt zijn toehoorders dat ze dichter bij God moeten komen, een
nieuw begin moeten maken. Dat het nog niet te laat is, laat Jezus zien in
het verhaal van de vijgenboom. God heeft geduld met mensen: Hij kijkt het
nog een tijdje aan, omdat hij blijft hopen dat de vijgenboom tot bloei komt.
Dit wordt weergegeven door een nog in de knop zittende tak. De
schoentjes hebben weer een stapje gezet richting Pasen.
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Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel: Meditatie O liefde die verborgen zijt
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Introïtus

Lied 561

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Eeuwige,
Gij die weet wie wij zijn,
mensen die zichzelf niet kunnen helpen,
die het voortdurend aan kracht ontbreekt,
wij bidden U:
houd de wacht in ons en om ons,
opdat ons lichaam beschermd zij tegen alle onheil
en onze ziel verschoond van kwade gedachten.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de heilige Geest,
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen
de gemeente gaat zitten

Zingen

Psalm 25A
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld:
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Kyrie-litanie

300 b; de gemeente zingt steeds het refrein mee:

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Gij,
toevlucht en behoud voor mensen,
wij zouden op aarde
zwervers en vluchtelingen zijn,
als Gij ons niet
tegemoet gekomen was
in de Leidsman ten leven,
Jezus Messias.
Moge Hij ons leren wat leven is
En ons leiden naar uw land,
In deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen
Veertigdagentijdproject
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Toralezing

Prediker 8:14 – 9:3, 11, 12 [vert. 1951]

Antwoordpsalm

Psalm 92: 4, 5, 6

Lezing heilig Evangelie Lucas 13: 1 – 9 [vert. 1951]
Antwoordpsalm

Psalm 92: 7, 8

Uitleg en Verkondiging
Zingen

Lied 435: 2, 3 [liedboek 1973]

Heer, ons lot is in uw handen
en het is uw hartewens
naar uw beeld ons te verand’ren,
Jezus Christus, nieuwe mens.
O, Gij zijt ons zeer genegen,
ook al doet uw liefde pijn
en al smaalt men allerwegen
dat wij uw gevang’nen zijn.
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Zie ons lijden, Heer, tezamen
met de ganse creatuur;
zie toch, hoe uw erfgenamen
zuchtend uitzien naar het uur,
dat zij 't juk af mogen schudden,
het vernederende juk
der vergeefsheid, ach wij bidden:
breek het stuk, Heer, breek het stuk!

Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Kerk in Aktie: Binnenlands diaconaat 2. Kerk
de kinderen komen terug uit de nevendienst
ouders kunnen hun kind ophalen uit de crèche

Orgelspel: Macht hoch die Tur
Gebed over de gaven
de gemeente gaat staan

Slotlied

Lied 841

Zending en zegen

Orgelspel: Postludium ‘Wat zijn de goede vruchten'
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Mededeling
Amnesty International
Na de dienst kunt u uw handtekening zetten voor de zaak van de
Palestijnse politica en mensenrechtenactiviste Khalida Jarrar.

Zondag 28 februari, Taizé-viering
Om 19:00 uur is er in de stilteruimte van de Pauluskerk een viering in de
traditie van Taizé.

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
(0346-262912, scriba@pauluskerkbreukelen.nl). In ieder geval bent u heel hartelijk welkom
in onze gemeente.
Naam: …………………………………….……
Tel. …………………
Adres: ………………………………………………………………
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