Orde van dienst

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur
4e van de 40 Dagen, kleur: roze

Laetare

‘Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar’
(Jesaja 66:10a)

Schrift & Tafel

Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Cantorij o.l.v.
Lector:

ds. H.H. Schorren
C. Bosch; C. Vervat
allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
L. van Staalduinen

Info Liturgische bloemschikking

IK GA. Zet een stap naar de ander.

We gaan deze Veertig Dagen 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 en 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 stapje
verder en wordt er iets verbeeld uit het verhaal van die dag.
De kinderen maken hun eigen weg, waarin dezelfde beelden terugkomen
en die met Pasen eindigt in een droomtuin. Een droomtuin die niet zomaar
klaar is, maar een waar ze iedere zondag aan werken, zodat er iedere keer
een klein deel werkelijkheid wordt.
Thema: Geloof in de toekomst.
De zoon raakt steeds verder van huis en durft bijna niet meer terug. Toch is
er toekomst, want de vader blijft hopen dat zijn zoon terug komt. De brug
tussen vader en zoon blijft bestaan door het geloof dat beiden hebben in
de toekomst. De brug symboliseert de verbintenis tussen vader en zoon, en
de weg die we samen gaan op weg naar Pasen.
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Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte

Orgelspel

Improvisatie Psalm 122

Aansteken van de kaarsen
Introïtus

Antifoon 535 e
1e keer cantorij, 2e keer allen

de gemeente gaat staan

Psalm 122
Bemoediging
Drempelgebed

Antifoon 535 e
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wij wachten op U!
Gij opent uw hand
en schenkt ons elkaar
als pelgrims op weg.
O God, breng ons thuis!
Geef ons dan een hart,
doorzichtig en zuiver.
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Herschep met uw Geest
ons leven als nieuw.
O God, breng ons thuis!

Verberg niet uw aanschijn,
houd ons in gedachten,
berg ons in uw zegen.
O God, breng ons thuis!
Houd ons hier voor ogen
de Zoon van uw liefde,
de weg voor ons allen
naar uw stad van vrede.
O God, breng ons thuis!
Amen
Zingen

Kyrie-litanie

Lied 275

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld:

300 b; de gemeente zingt steeds het refrein mee:
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Heer, ont - ferm

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
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de gemeente gaat zitten

Geprezen zij uw Naam, God,
want Gij wijst niemand af
die in alle eenvoud
U om vergeving vraagt.
Laat uw bevrijdend Woord

i

u!

het verbond vernieuwen
waarin wij vrede vinden,
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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Lezing OT

goed hoe je wand'- len

zicht,

moet.

2 Kronieken 36:14-23

Antwoordpsalm

Psalm 34: 1, 2, 3 en 4
vss. 1 en 3 cantorij, vss. 2 en 4 allen

Lezing heilig Evangelie
Acclamatie

Lucas 15:11-32
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Uitleg en Verkondiging
Zingen

Lied 546
vss. 1 en 3 cantorij; vss. 2, 4 en 5 allen

Dienst van de Tafel

Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging

Collecten
Orgel

1. Veertigdagentijdcollecte Noodhulp
Tweestemmige Inventie in D

Gebed over de gaven

J.S. Bach

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Voorbede

Tafelgebed

Onze Vader
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2. Kerk

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.

Tafelgebed, Liedboek 403 c

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

Liedboek 408 d

Orgel

Psalm 23 J.Pz. Sweelinck

Delen van brood en wijn
Gebed na de Maaltijd

na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche

Veertigdagentijdproject
Slotlied

Lied 763

de gemeente gaat staan

Zending en zegen

Orgelspel
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Agenda

maandag 7 maart, 10. 00 uur Pauluskerk
Lotgenotenkontakt

woensdag 9 maart, 19.30 uur, Pauluskerk
Avondgebed Biddag voor Gewas en Arbeid
woensdag 9 maart, 20.15 uur, Pauluskerk
Gemeenteavond

donderdag 10 maart, 9.00 uur, vertrek Bonifatiushuis
De wandeling
donderdag 10 maart, 14.30 uur, Bonifatiushuis
Seniorengespreksgroep
vrijdag 11 maart, 12.30 uur, Pauluskerk
Gebed voor Vrede en Verzoening
vrijdag 11 maart, 13.00 uur, Pauluskerk
Loket Levensvragen

zaterdag 12 maart, 20.00 uur, Pauluskerk
Orgelconcert: Passie & Pasen, door Jan Pieter Karman
zondag 13 maart, 15.00 uur, Pauluskerk
SingerSongwriters

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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