Orgel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst

Stilte

Zondag 8 mei 2016, 10.00 uur
7e van Pasen, Wezenzondag

Orgel: Improvisatie Exaudi
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Exaudi
Verhoor, HEER, mijn stem
waarmee ik luide roep.

Introïtus

Psalm 27 b

Bemoediging

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

Psalm 27:7a

Drempelgebed
Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.

Schrift & Tafel

--- gebedsstilte ---

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

Gij zij toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen

ds. H.H. Schorren
C. Bosch; E. Querido
allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
C. Bosch

de gemeente gaat zitten

Zingen

Lied 275
cantorij 1, 3 en 5; allen 2, 4 en 6
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Smeekgebed

Lezing heilig Evangelie
Johannes 14:15-21

Kyrie en Gloria 299 d (het Gloria zingen wij staande)
Cantorij

Also hat Gott die Welt geliebt
daß er seinen einigen Sohn gab,
auf daß alle die an ihn glauben
nicht verloren werden
sondern das ewige Leben haben.

Dienst van de Schriften
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Groet

Also hat Gott die Welt geliebt M. Franck

Gebed van de zondag

Uitleg en Verkondiging

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

Orgel: Allemande uit 4e Franse Suite
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Lezing OT

goed hoe je wand'- len

Credo

J. S. Bach

Lied 340 c

Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging
Collecten

1. Plaatselijk Gemeentewerk

2. Kerk

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Voorbede

moet.

1 Samuel 12 : 18 - 24

Tafelgebed

Antwoordpsalm
Psalm 31: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
cantorij 1, 3 en 5; allen 2, 4 en 6
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De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.

Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

voorgoed heeft verslagen,
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:

Ja, met recht en met reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
want wat geen oor nog gehoord,
en geen oog ooit gezien had,
wat in ons bange mensenhart
slechts vluchtig op kon komen,
als morgendauw die snel verdampt,
dat hebt Gij in die nacht bewerkt
die ons verhaald wordt door getuigen
van de eerste dag, het vroegste licht:
die nacht waarin Gij Jezus Christus
uit de doden hebt opgewekt.
Gij hebt de duisternis verdreven,
de aarde en al wat bestaat
hebt Gij voor ondergang behoed;
richting en zin hebt Gij gegeven
aan heel ons sterfelijk bestaan.
Daarom vieren en bezingen ook wij,
met de vrouwen als eerste getuigen
en met allen die hebben geloofd,
de dag die Gij, o HEER, hebt gemaakt.
En wij eren uw Naam met het lied
dat klinkt in hemel en op aarde:

Dit is mijn lichaam voor u;
doe dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doe dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.
Stort uw heilige Geest over ons uit,
dat wij allen mogen herleven
tot een nieuwe gemeenschap
van beweging en bewogenheid,
vruchtbaar in recht en vrede,
ranken van de ware wijnstok.

Sanctus en Benedictus 404 d
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die de nieuwe mens geworden is,
uw beeld en uw gelijkenis,
de weg, de waarheid en het leven;
die, met ons verbonden voor het leven,
alle machten van de dood

Samen met alle nu levenden
die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben .....,
samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
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en die wij voor U en elkaar gedenken .....,
en samen met alle geloofsgetuigen,
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte .....,

Zending en zegen

zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden:

Orgel

Agenda
Do. 12 mei, 9.00 uur, De wandeling
Vertrek vanaf Bonifatiushuis

Onze Vader
Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.

Do. 12 mei, 14.30 uur, Seniorengespreksgroep
Bonifatiushuis

tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

Za. 14 mei, 20.00 uur, Pinkster Orgelconcert, Jan Pieter Karman
Pauluskerk

Lied 408 d

Zo. 15 mei, 11.00 uur, Oecumenische Pinksterviering
Boom & Bosch

Delen van brood en wijn
Orgel: Variaties op 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' diverse componisten
Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Slotlied

Lied 667
cantorij 1, 3 en 5; allen 2, 4 en 6

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
(0346-262192, scriba@pauluskerkbreukelen.nl). In ieder geval bent u heel hartelijk welkom
in onze gemeente.
Naam: …………………………………….……
Tel. …………………
Adres: ………………………………………………………………
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