Orde van dienst
Zondag 21 augustus 2016, 10.00 uur
10e van de zomer

Want één dag in uw voorhoven
is beter dan duizend elders.
Psalm 84:11a

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

ds. H.H. Schorren
E. Leijen, D.E.E. Figee
W. van Voskuilen, R. van Wageningen
P. Kaars
Chr. Otten

Orgel

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

Introïtus

Psalm 84 : 1, 5 en 6

Bemoediging

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

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.
--- gebedsstilte --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
de gemeente gaat zitten

Zingen

Lied 221

Smeekgebed
Kyrie en Gloria
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(het Gloria zingen wij staande)

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Profetenlezing

Jesaja 30:15-21

Antwoordpsalm

Psalm 119a

Lezing Evangelie Lucas 13:22-30
Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
Orgel
Zingen

Lied 969

Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede

Stil gebed en Onze Vader
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Collecten

1. Join our Mission

2. Kerk

Orgel
de kinderen komen terug uit de crèche

Gebed over de gaven
Slotlied

Lied 418

Zending en zegen

Orgel

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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