Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
Zondag 4 september 2016, 10.00 uur
12e zondag van de zomer

Stilte
Orgel

Inventio 1

J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Startzondag

Introïtus

Heer, die mij ziet zoals ik ben
Psalm 139: 1, 2 en 9

bediening van de heilige Doop aan
Nayan Joshua Leon Leijen

Kleur: wit (doop) en groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lectoren:

ds. H.H. Schorren
M. van Ingen, C. Bosch
J. Wiersema, W. van Voskuilen
Diederik Bos
Erik en Siwanthi Leijen

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
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9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verdergaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen
wat eens mijn levensweg zou wezen.
Bemoediging

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

Drempelgebed

Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3.Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4.Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
Smeekgebed
Kyrie en Gloria

299 e

de gemeente gaat zitten

Zingen

‘U alle eer’

In de veelheid van geluiden
Lied 283
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(het Gloria zingen wij staande)

De heilige Doop
Onderwijzing

‘Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
aan Hem behoren wij toe.’
Onze Heer Jezus Christus,
die zich heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood,
en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven,
heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven:
‘Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen
door hen te dopen
in de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Presentatie
ouderling

Hier in Gods huis is binnengebracht
Nayan Leijen,
zoon van Erik en Siwanthi
en broertje van Tenishiya en Sanjay
de doopouders komen naar voren-

voorganger

Erik en Siwanthi,
verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Ja, dat verlangen wij.
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En met welke naam zal jullie kind gedoopt worden?

in geloof en hoop en liefde,
zodat hij uw bondgenoot blijkt te zijn,
levend lidmaat van het lichaam
van Jezus Christus uw Zoon,
met U en de heilige Geest
geprezen tot in eeuwigheid.
Amen

Nayan Joshua Leon Leijen
Moge deze naam geschreven staan
in de palm van Gods hand.
Doopgebed

U moeten wij danken, HEER onze God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt
op leven en dood.

Belijdenis

Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.

In gemeenschap met de Kerk van alle plaatsen
en alle eeuwen belijden wij, zingende, ons geloof
de gemeente gaat staan

Klein Credo: Wij geloven één voor één
Lied 344

Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered
en geleid naar het land van belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als de eerstgeborene van uw toekomst.
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest,
op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.

2. Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij bidden U nu voor Nayan
die de doop zal ondergaan:
red ook zijn leven
uit het water van nood en dood,
neem hem aan als uw kind,
leid en bewaar hem door uw Geest,
geef hem mensen die hem voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente,
doe hem groeien

3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.
de gemeente gaat zitten
de kinderen mogen zich verzamelen bij de doopvont
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Aandacht voor de kinderen

Loflied

Geloofd zij God die heel de aarde tot leven wekt
Lied 343

Doop en handoplegging
Nayan Joshua Leon Leijen
ik doop je
in de Naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Je bent een kind van God,
getekend + met het kruis van Christus.
2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

de doopkaars wordt overhandigd, ontstoken aan de Paaskaars

Ontvang het licht van Christus.
Geloften

Zo is de naam van dit kind nu verenigd
met de Naam van de drie-enige God.

3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.

Erik en Siwanthi,
jullie hebben Nayan ontvangen als een kind van God.
Willen jullie je door zijn aanwezigheid in jullie huis
laten sterken in het geloof?
En willen jullie hem voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.

de gedoopte en de kinderen gaan nog even naar hun plaats

Ja, dat willen wij

wisseling stola

de gemeente gaat staan

Verwelkoming

Gemeente, draag hem
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
we brengen elkaar de vredegroet
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Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Toralezing

Deuteronomium 30:15-20

Antwoordpsalm

De hemel roemt de Heer

goed hoe je wand'- len

moet.

3. Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Psalm 19: 1 en 3

Evangelielezing
Acclamatie
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Lucas 14:25-33

Uitleg en Verkondiging
Collecten
Orgel

1. Missionair Werk en Kerkgroei

2. Kerk

Canon in C R. Schumann
Orgelspel

Zingen
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Refrein

uit

on - be - wo - g en - heid

Ga met God en Hij zal met je zijn

hem uit - ge - leidt.

Die Onbegonnen zijt,
Gij, die Oneindig zijt,
in tijd en eeuwigheid
zijt Die Gij zijt.
Refrein

Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed en voorbede

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Stil gebed en Onze Vader
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4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Even naar buiten
Voordat we aan de koffie en het gebak gaan, verzoeken we u eerst even
naar buiten te gaan. Daar zullen de kinderen de eerste handeling verrichten
in het kader van de aanleg van de nieuwe tuin.

Zending en zegen

Agenda

Orgelspel

De wandeling
Do 8 september, 9.00 uur, vertrekplaats: Bonifatiushuis
Ouderengespreksgroep over de Tien Geboden
Do 8 september, 14.30 uur, achterzaal Pauluskerk
Gebed Vrede en Verzoening
Vr 9 september, 12.30 uur, stiltecentrum Pauluskerk
Bij de Bloemversiering
Vandaag, zondag, zijn de bloemen Wit, de liturgische feestkleur, vanwege
de doop van Nayan.
De grote boeketten in de vazen onder het orgel zijn in de kleuren rood /
oranje. Zij staan symbool voor het jaarthema 'In beweging'.
Want om in beweging te komen hebben wij bezieling nodig: het vuur van
de Geest!

Loket Levensvragen
Vr 9 september, 13.00-16.00 uur, predikantskamer Pauluskerk
Zolang wij ademhalen, Sytze de Vries
Di 12 september, 20.00 uur, Pauluskerk

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:
16 ………………………………………………………………

