Orgel:

Improvisatie Lied 1007

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 19 november 2017, 10.00 uur

Orgel :

Allemande Franse Suite 2 - J. S. Bach
de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken

9e zondag van de herfst

Schrift & Tafel

Introïtus

Psalm 98 d , refrein I

Bemoediging &
Drempelgebed

Lied 291 d

Smeekgebed
Kyrie en Gloria
Alle einden der aarde aanschouwen
het heil van Hem, onze God

Lied 299 f

Dienst van de Schriften
Groet

Psalm 98:3b

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Enige en Algoede,
door uw Woord
hebt Gij alles geschapen
en Gij zult het in stand houden
door uw menslievendheid.
Spreek opnieuw tot ons
en wijs ons de goede plaats
om mensen te worden
naar het beeld van uw Zoon,
Jezus Christus,
die onze Herder ten leven is,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.

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

ds. H.H. Schorren
D.E.E. Figee; C. Bosch.
allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
Dick v.d. Wielen
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Aandacht voor de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)

Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

na iedere intentie: … zo bidden wij (367e)

Nodiging
Vredegroet

De vrede van Christus zij met u allen!
En met uw Geest!
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Collecten

1.Amnesty International

2. Kerk

De cantorij zingt:
Hassler:
Cantate Domino
Profetenlezing

Ezechiël 34: 11 - 17

Antwoordpsalm

Psalm 23

Evangelielezing

Matteüs 25: 31 - 46

Acclamatie

Lied 339 c

de kinderen komen terug uit de nevendienst

1. allen, 2. cantorij, 3. allen

Gebed over de gaven
Tafelgebed

Ja, met recht en met reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
want ‘Ik zal er zijn’ is uw Naam,
in hemel en op aarde, uw belofte
voor heel ons bedreigde bestaan.
Gij hield al zo veel van ons,
toen wij nog niet wisten van U;
Gij had ons al antwoord gegeven,

Uitleg en Verkondiging
Zingen

De HEER zij met U.
De HEER zij met u.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Lied 1007
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nog voor wij tot U riepen;
Gij hebt ons gezocht en gevonden,
telkens als wij U hadden verlaten.
Zo blijft Gij in barmhartigheid
ons leven behoeden en dragen,
totdat het voltooid zal zijn bij U,
in uw licht voor eeuwig geborgen.
Sanctus en Benedictus: Lied 404 f
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 ons uw vriendelijk aangezicht
van nabij heeft op doen lichten;
die ons verward, verloren bestaan
met U ten volle heeft verzoend;
die in zijn ontferming ons
ten einde toe heeft liefgehad;

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis!

Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest
over dit brood, over deze wijn,
en over ons die deze tekenen ontvangen
om daarin onszelf aan U op te dragen.
Mogen het lichaam en bloed van Christus
voor ons worden tot leven dat niet vergaat
en ons verenigen met Hem en met elkaar, voorgoed.

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis!
Acclamatie Lied 407 b

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

I = voorzang, II = allen
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op weg naar het land van belofte .....,

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

zo, verenigd met heel uw gemeente,
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:

de gemeente gaat staan

Slotlied

Lied 826

Zending en zegen

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

Lam Gods

Orgel

Lied 408 f

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.

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Orgel:

Psalm 23

Sweelinck
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Naam: ………………………………………

Tel. …………………

Adres: ………………………………………………………………
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