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Welkom
Stilte
Orde van dienst

Orgelspel

Zondag 30 juli 2017

Aansteken van de kaarsen

10.00 uur

de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Toen was geloof heel gewoon,
en onweerlegbaar was de waarheid van de Vader en de Zoon
toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land,
land van wolken en van woorden, land van werken en van kerken,
land van God en middenstand.
Stef Bos

Introitus

Psalm 27: 4

Bemoediging

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

Drempelgebed Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is U verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen
de gemeente gaat zitten

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

Ds. E.P. van der Veen, Emmeloord
C. Bosch, E. Querido
R. van Wageningen, M. Vedder
Pieter Kaars
Corry Bosch

Zingen

Lied 807: 1

Smeekgebed
Zingen

2

Lied 807: 6

Dienst van de Schriften

Collecten

Groet

Gebed over de gaven

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

1. Werk van de Diakonie

2. Kerk

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

Schriftlezing

Psalm 13

Zingen

Psalm 42: 1, 6, 7

Slotlied

Schriftlezing

Marcus 9:14-24

Zending en zegen

Zingen

Lied 942: 1, 3

de gemeente gaat staan
Lied 905: 1, 3, 4

Acclamatie
Orgelspel

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen

Lied 837: 1, 3, 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.

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen

Maar u kunt natuurlijk ook onze predikant bellen (0346-266337) of hem een
e-mail sturen (predikant@pauluskerkbreukelen.nl) of kontakt 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.

Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

Naam: ……………………………………… Tel. …………………

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Adres: …………………………………………………….…………

Stil gebed en Onze Vader
3

4

