Orde van dienst
Zondag 9 oktober 2016, 10.00 uur
4e Zondag van de Herfst

Van de opgang der zon tot haar dalen
zij geprezen de naam van de Heer.
Psalm 113:3

Schrift & Tafel

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

ds. H.H. Schorren
C. Bosch, D.E.E. Figee
allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
Willy van Drie

Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Toccata avanti la Messa della Domenica G. Frescobaldi

Aansteken van de kaarsen
Introïtus

Psalm 113 a

Bemoediging en
drempelgebed

NLB 291 d

de gemeente gaat staan

I = voorzang, II = allen

Zingen

de gemeente gaat zitten

Lied 275
cantorij: 1 en 3, allen: 2, 4 en 5

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

NLB 299 d

(het Gloria zingen wij staande)

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Eeuwige,
betoon ons uw ontferming
hier in uw huis.
Spreek het Woord tot ons,
dat ons van vreemden
tot vrienden maakt,
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van zieken tot gezonden,
omwille van Hem
die onze genezing is:
Jezus Messias, onze Heer,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen
Aandacht voor de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Profetenlezing

2 Koningen 17:24-37

Antwoordpsalm

Psalm 113

goed hoe je wand'- len

moet.

cantorij: 1, allen: 2 en 3

Evangelielezing

Lucas 17:11-19
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Cantorij

Da nun die Menschen das Zeichen sahen
Melchior Franck (Johannes 6:14)
Da nun die Menschen das Zeichen sahen das Jesus tat,
sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet
der in die Welt kommen soll.
Toen dan de mensen het teken zagen dat Jezus deed,
spraken zij: Deze is waarlijk de profeet
die in de wereld komen zou.

Uitleg en Verkondiging
Credo

NLB 340 b

Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging
Collecten

1. Light in the bush

2. Kerk

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Voorbede

Tafelgebed

4

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Hef 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.

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt,
een Schepper, een Bevrijder,
HEER boven alle machten,
Herder van mensen,
Vader en Moeder tegelijk,
ons Licht en ons Leven,
namen honderd-uit.
U komt onze dank toe
omdat Gij Liefde zijt:
een God die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen vergeeft
en onze feilen draagt,
die zich ons lijden aantrekt
en zich verheugt in onze vreugden.
Zo hebt Gij U bewezen
en zo vertrouwen wij op U,
ook als uw aangezicht verborgen is,
uw stem niet wordt gehoord
en uw arm te kort schijnt
om ons te helpen.
Sanctus en Benedictus NLB 404 f
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
om Jezus uw Zoon:
Hij is het Woord
dat ons uw liefde verklaart,
Hij is in levenden lijve
uw ontferming, vergeving, genezing,
Hij geeft ons een teken
van wat liefde mag heten,
want Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
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en gezegd:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Acclamatie NLB 407 b I = voorzang, II = allen
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd
en aanvaard het teken van onze toewijding.
Laat zijn Geest ons bezielen,
de Geest van uw liefde,
dat wij elkaar nabij zijn
en staande houden
als een levend bewijs
dat liefde bestaan kan,
dat hoop doet leven
en dat geloof niet uitgestorven is.
Zo houden wij uw Naam hoog,
zo zijn wij U van dienst,
zo danken wij U, o God,
omdat Gij liefde zijt,
door Jezus Christus,
onze Heer.
Amen
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Onze Vader

NLB 369 b

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

NLB 408 d

Delen van brood en wijn
Orgel

Prélude, fugue et variation

César Franck

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

Slotlied

Lied 657
cantorij: 1 en 3, allen: 2 en 4

Zending en zegen

Orgel
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Agenda
Vanmiddag om 15.00 uur in de Pauluskerk
Concert door Trio Aurora. Toegang € 10
Woensdag om 20.00 uur in de Pauluskerk
Kursus koranlezen dl. 2, door ds Gé Speelman

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:
8 ………………………………………………………………

