de liederen worden staande gezongen
U kunt bij binnenkomst een kaarsje aansteken

Welkom
Stilte

Orde voor het Morgengebed
maandag 1 januari 2018, 10.30 uur

Openingsvers

Die de morgen ontbood,
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

Lofprijzing

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Halleluja.

Hymne

Gij bron van tijd en eeuwigheid
Lied 204

Nieuwjaar

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen, 6 mannen,
7 vrouwen, 8 en 9 allen

Jan Wit

Psalmgebed

Psalm 8
Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
Een psalm van David.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Kleur: Wit
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
C. Bosch
W. v. Voskuilen
Diederik Bos
D. v.d. Wielen

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
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hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

De Pauluskerk wenst u een gezegend 2018

Agenda

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Nieuwjaars-Orgelconcert door Jan Pieter Karman
maandag 1 januari, 15.00 uur, Pieterskerk

Inleiding op de lezingen
Toralezing

Deuteronomium 10:16-22

Zingen

God heeft het eerste woord, Lied 513

Evangelielezing

Lucas 2:21

Doop
Komende zondag, 7 januari 2018, zal de heilige Doop bediend worden aan Elin
van Eijk. Haar doopnamen zijn Lidwina Beleke. Elin is geboren op 15 augustus
2017. Zij is het dochtertje van Jim van Eijk en Maaike van Eijk – de Bruin. In
deze dienst vieren wij tevens het heilig Avondaal.
Het is de eerste zondag na Epifanie waarin de Doop van de Heer in de Jordaan
centraal staat.

Moment van inkeer en verstilling

Met Markus op weg: Andere datum!
Op woensdag 10 januari staat er een avond gepland over de evangelist Markus
met ds. dr. Bert Aalbers als inleider. Ds. Aalbers heeft als consulent die avond
echter een belangrijke vergadering. Daarom zal de avond over Markus een
week later zijn. Op woensdag 17 januari bent u om 20.00 uur welkom in de
achterzaal van de Pauluskerk.

Orgel
Zingen

Uit uw hemel zonder grenzen, Lied 527

Gebeden
Collecte

1. Werk van de Diaconie

2. Kerk

Slotlied

Zolang wij ademhalen, Lied 657

Zegen

Eeuwige zegen ons,
en doe uw aanschijn over ons lichten!
Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan
en geef ons vrede. Amen.

Sweelinck Academie Amsterdam
Jong Talent
Op zondag 14 januari 2018 zorgen leerlingen van de Sweelinck Academie, de
nationale opleiding voor jong toptalent van het Conservatorium van
Amsterdam, voor een sprankelend concert. Graag geeft de Pauluskerk een
podium aan jonge getalenteerde mensen om ervaring op te doen. Het concert
begint om 15.00 uur. De entree is € 10,-.

Loven wij de Heer!
Wij danken God!
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