IK GA. Zet een stap naar de ander.

Orde van dienst

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.

Zondag 20 maart 2016, 10.00 uur
6e van de 40 Dagen

Palm- en Passiezondag

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: Hier ben ik.
We staan aan de rand van Jeruzalem en zien de koning binnenrijden op een
ezel. “Hier ben ik”, zegt hij. Hier in Jeruzalem zal de werkelijke Messiaanse
gestalte zichtbaar worden.
Rode doeken en palmtakken verbeelden de intocht.

Kleur: rood en paars
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
C. Jobse; D.E.E. Figee
J. Wiersema; M. Vedder
Inge Westra
Chr. Otten
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de gemeente gaat zitten

Orgelspel
Zingen :

Voorbereiding

Lied 435

Smeekgebed

Welkom

Kyrie :

Liedboek 301 f

Stilte
Orgelspel: Epigramme

Dienst van de Schriften

Z. Kodály

Groet

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Introïtus

Psalm 24: 1, 2 en 4

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Veertigdagentijdproject
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Drempelgebed
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.
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

Profetenlezing : Jesaja 50: 4 - 7
Antwoordpsalm : Psalm 118: 1, 5 en 6
3
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Lezing heilig Evangelie: Lucas 19: 29 - 40
Acclamatie

d
a 34 k k k

j k

Gebed over de gaven

j k jz k k k j k j k

de kinderen komen binnen met de palmpaasstokken
tijdens de processie zingen we staande Lied 551

jz

Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,

d
a k k k

j k jk

jz

Va - der en Zoon, Hei - li - ge Geest,

kkk j k k j

Zingen:

jz

de kinderen zetten de mandjes op tafel

in al - le eeu - wen der eeu - wen.

Gebed

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel :

Trio

Zingen

Lied 550

Lied 551

- gebedsstilte Eeuwige,
Gij die Uw Zoon in deze wereld hebt gezonden
om ons voor te gaan naar Jeruzalem, de stad van vrede –
zegen ons als wij met palmtakken in de hand
Hem willen volgen op Zijn weg.
Vervul ons met Zijn kracht,
zodat wij met Hem opgaan
en eenmaal achter Hem aan
het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan.
Amen

G.A. Sorge

Dienst van de gebeden en gaven

de voorganger wisselt de stola van rood naar paars

Diaconale en pastorale mededelingen

Lezing heilig Evangelie: Lucas 22: 1 - 34

Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: … zo bidden wij

Slotgebed

Stil gebed
Onze Vader
Collecten:

1. Kerk in Actie 2. Kerk

Orgelspel :

Joy

Ad Wammes
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Wij bidden
dat wij ons laten leiden
door hetzelfde vertrouwen
waarmee uw Zoon zijn weg is gegaan.
Dat wij ons laten leiden
door zijn liefde
die Hem alles kostte.
Dat wij in Hem de Mens zien,
geschapen naar uw hart,
naar uw beeld, Hij die uw Naam heiligde
in leven en sterven.

Gij, die woont
in de liefde van uw Zoon
en die troont
op onze gezangen,
leid ons door de goede, stille week die komt,
waarin wij alle tijd nemen
om de weg te gaan
van Hem
die ons uw gelaat onthult.
Amen

Agenda
Maandag 21 maart, dinsdag 22 maart, woensdag 23 maart
7.00 uur, Pauluskerk
Morgengebeden Stille Week
Dinsdag 22 maart, 19.30 uur, Pauluskerk
Oecumenische Vespers in de Veertig Dagen

de gemeente gaat staan

Donderdag 24 maart, 20.00 uur, Pauluskerk
Witte Donderdag (oecumenisch)

Lied 556

Slotlied:

Vrijdag 25 maart, 12.30 uur, Pauluskerk
Gebed voor Vrede en Verzoening

Zending en zegen

Orgelspel

:

Jesu Leiden, Pein und Tod

Woensdag 23 maart, 13.30 uur, Pauluskerk
Eieren beschilderen

Vrijdag 25 maart, 21.00 uur, Pauluskerk
Goede Vrijdag (oecumenisch)
Als u mee wilt doen met de kruishulde vragen wij u zelf een bloem mee te
brengen

J.G.Walther

Zaterdag 26 maart, 22.00 uur, Pauluskerk
Paasnacht (oecumenisch)
Zondag 27 maart, 10.00 uur, Pauluskerk
Paasochtend; vanaf 9.40 uur bekende paasliederen

Taizé-viering
Elke vierde zondag van de maand Taizé … één keer niet.
Uitzonderingen bevestigen de regel…
In de Pauluskerk is op elke vierde zondag van de maand een viering in de
traditie van Taizé. Omdat deze dit jaar op Eerste Paasdag valt hebben we
besloten hem een week eerder te verzorgen. We hopen iedereen vanavond,
zondag 20 maart, om 19.00 uur te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Lucie van Kraanen, Gé Speelman, Dick Hogeweij en Ingrid Schriever

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: ………………………………………
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Tel. …………………

Adres:
………………………………………………………………
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