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Inventio XIII

J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig
Psalm 51:12

Introïtus

Psalm 51 a

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.
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Cantorij o.l.v.
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ds. H.H. Schorren
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allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
Ria van Voskuilen

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

Psalm 23
vs 1 cantorij vs 2 en 3 allen
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Smeekgebed

Cantorij

Kyrie en Gloria 299 d

‘Der Mensch lebt und bestehet’ Jürgen Golle (*1942)
Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit,

(het Gloria zingen wij staande)

und alle Welt vergehet mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur einer ewig und an allen Enden,
und wir in seinen Händen.

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

Groet

Credo

Lied 340 a

Gebed van de zondag
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Toralezing

Exodus 32:7-14

Antwoordpsalm

Psalm 51: 1, 4 en 5

Evangelielezing

Lucas 15:1-10

goed hoe je wand'- len

Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging
Collecten

1. JOP

2. Kerk
de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Voorbede

zicht,
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Dienst van de Tafel

Tafelgebed

moet.

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ze op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER,onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.
Ja, met recht en reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
omdat Gij, God van hemel en aarde,
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aan de mensen adem hebt gegeven,
uw levensgeest aan wat geschapen is
tot eer en heerlijkheid van U.
Wij danken U, Koning der wereld,
om de zeven geesten voor uw troon,
die Gij uitzendt over de aarde
als boden van licht en vuur.
Want alle vlammende protesten
tegen onrecht en leugen
en alle vurige pleidooien
voor waarheid en gerechtigheid
zijn het werk van uw Geest;
en alle gebeden uit de diepte,
alle hooggestemde lofzang,
zij worden naar U toegedragen
op de vleugels van de Geest.
Daarom loven wij uw Naam
met Mozes, Mirjam en Maria,
met Petrus en met alle getuigen
die de Geest hebben ontvangen
en van U hebben geprofeteerd.
Zo zingen wij U toe:

de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
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 aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed:
doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis!
Acclamatie 407 b

I voorzang II allen

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.
Kom. O Geest des Heren, kom,
daal op deze gaven neer,
vernieuw het geschonden gelaat
van de mensenwereld, deze aarde,
en doe uw vruchten in ons groeien:
vrede, vreugde en gerechtigheid.

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 van uw Geest vervuld is geweest,
en zijn zending heeft aanvaard
om lerend en genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost,
de gebrokenen geheeld heeft
en de zijnen liefhad tot het einde;

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
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 ….,
zo verenigd met heel uw gemeente,

die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
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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:

Agenda
Vanmiddag om 15.00 uur in de Pauluskerk
orgelkoncert door Jan Pieter Karman
Dinsdag 13 september, 20.00 uur, Pauluskerk
‘Over de noodzaak van het zingen’, door S. de Vries
m.m.v. de kantorij
Er is een programmaboekje maar brengt u voor alle zekerheid
uw Liedboek mee

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

Vredegroet

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

Lied 408 d

Lam Gods

Delen van brood en wijn
Improvisatie over Psalm 23

Orgel

Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Lied 657

Slotlied

cantorij vs 1 en 3 allen vs 2 en 4

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.

Zending en zegen

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.

Orgel

Fuga III

R. Schumann

Naam: ………………………………………

Tel. …………………

Adres: ………………………………………………………………
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