Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Orde van dienst
Zondag 6 november 2016.
10.00 uur

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Kerk in Aktie: Najaarszendingsweek 2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven
“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

de gemeente gaat staan
Slotlied

Lied 146c: 1, 3, 5, 7

Zending en zegen

Orgel

Vanmiddag zingt, om 15:00 uur in de Pauluskerk, de
Utrechtse vrouwen schola een Gregoriaanse vesper over
Willibrord.
Maandag 7 november om 10 uur is er weer een
Lotgenotenkontakt in de Pauluskerk.
4

Zie de mens die in zijn lijden
Teken werd voor alle tijden
Van wat liefde dragen kan.
Vandaag staan we stil bij het lijden van Job. Waar heeft hij dat aan
te danken? Hoe loopt het af? Het is geen somber verhaal, wel een
verhaal dat ons aan het denken kan zetten.

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

Dr. J. Bloemendal Amersfoort.
E. Leijen, C. Vervat
J. v.d. Velde, M. Vedder
Pieter Kaars
Julia Addink

Orgel

Gesprek met de kinderen

Voorbereiding

Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

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

Lied 283

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen
ons ook met uw licht.
de gemeente gaat zitten
Zingen

Psalm 98: 1 en 2

Schriftlezing

Job 1: 1-22

Smeekgebed

... zo bidden wij samen:

Zingen

Lied 538: 1 en 2

Schriftlezing

Job 42: 1-6

Zingen

Lied 538: 3 en 4

Kyrie en Gloria: Liedboek 299 e
Het Gloria zingen wij staande
[In de Advents- en de Veertigdagentijd vervalt het Gloria]

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen

Lied 850

Gebed van de zondag
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