Orde van dienst
Zondag 26 juni 2016, 10.00 uur
2e van de zomer

Lucas van Hattum, Loes de Kruijff, Norah Satumalaij
nemen afscheid van de kindernevendienst

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
Psalm 8:2

Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
C. Bosch, E. Querido
J. v.d. Velde, M. Vedder
I. Westra
J. Addink

Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Introïtus

Psalm 8a : 1, 2, 3 en 6

Bemoediging

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

Drempelgebed

Eeuwige, onze God,
wij die u nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.
Amen.
de gemeente gaat zitten

Zingen

Lied 836

Smeekgebed
Kyrie en Gloria
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299 e

(het Gloria zingen wij staande)

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)

Toralezing

Exodus 13:17-22

Antwoordpsalm

Psalm 119 a

Lezing Evangelie Johannes 8:12-20
Acclamatie
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Uitleg en Verkondiging
Orgel

……………….

Zingen

Lied 838

Afscheid kinderen kindernevendienst
Overhandigen licht
Enkele gemeenteleden komen naar voren met een
lantaarn en ontsteken deze met het licht van de
Paaskaars.
Zij overhandigen de lantaarns, terwijl wij zingen:

Overhandigen liedboek
Zegen over de kinderen
Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
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Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.
Amen.
Zingen

Ga maar op weg

refrein
2. Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren.
Vertrouw op God, die die reis mèt je gaat.
Kies je een weg die je eens zou betreuren,
keer dan maar om, het is echt nooit te laat.
refrein
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Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Licht in de bush

2. Kerk

de kinderen komen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche

Gebed over de gaven
Slotlied
Zending en zegen

Orgel
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Lied 416

7

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: ………………………………………………………………

