Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 15 januari 2017

Orgel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

10.00 uur
Intochtslied

Lied 275

Bemoediging
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

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!

Dietrich Bonhoeffer
(vert. Jan Willem Schulte Nordholt

de gemeente gaat zitten
Zingen

Psalm 66: 1

Smeekgebed
Kyrie en Gloria 299 e I voorzang, II allen
Het Gloria zingen wij staande

Kleur: Wit
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Kantorij
Lector:

Ds. J. Bloemendal, Amersfoort.
M. v. Ingen, D. E. E. Figee
J. Wiersema, M. Vedder
Diederik Bos
o.l.v. Arnoud Heerings
L. v. Staalduinen

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

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

Kantorij

Thou knowest, Lord

Thomas Morley (1557-1603)

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;
shut not thy merciful ears unto our prayers
but spare us, Lord most holy, o God most mighty.
O holy and merciful Saviour, Thou most worthy judge eternal,
suffer us not at our last hour for any pains of death
to fall from Thee.

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij (367 d)
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Ky -ri - e, Ky -ri-e, Ky -ri - e e - le- i-son

Schriftlezing

Jesaja 62:1-5

Zingen

Psalm 96 a (kantorij strofen, gem. refrein)

Stil gebed en Onze Vader

Schriftlezing

Johannes 2: 1-11

Collecten

Zingen

Lied 525 (1 allen; 2 vrouwen; 3 mannen; 4 en 5 allen)

1. Catechese en Educatie

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven

Uitleg en Verkondiging

“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

Inleiding
Lied 511: 1 (wie wil zingt zacht de verzen met de kantorij
mee)
Korte meditatie
Lied 511: 2 en 3
Korte meditatie
Lied 511: 4 en 5
Korte meditatie
Lied 511: 6 en 7
Afsluiting

de gemeente gaat staan
Slotlied

Lied 489

Zending en zegen
Lied 430 (vg, kantorij en gem)
Orgel
Volgende week zondag om 10.15 Gebedsdienst voor de Eenheid der Kerken
in de r.k. kerk. Dan is er geen ochtenddienst in de Pauluskerk!
Zie Kerknieuws voor de Gebedsmomenten en -lokaties deze week.
Volgende week in de Pauluskerk wel Taizé-viering.

Orgelspel
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