Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
zondag 7 januari 2018, 10.00 uur

Orgel

J.S. Bach

de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

1e Zondag van Epifanie
De doop van de Heer in de Jordaan

Allemande uit 3e Franse Suite

Introïtus

Juich Gode toe, bazuin en zing
Psalm 100

Bediening van de heilige Doop aan
Elin Lidwina Beleke van Eijk
Schrift & Tafel

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt’.

Kleur: wit
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Cantorij o.l.v.
Lector:
Peetouders/doopgetuigen:

3. Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan;
Gebenedijd zijn grote naam.

ds. H.H. Schorren
E. Leijen, I. Baas
allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
Lydia van Staalduinen
Linda & Jack van Eijk

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw;
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
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Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

294

Kyrie- en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’ 299 f
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
Voor de nood van de wereld
En laten wij zijn Naam prijzen
Want zijn barmhartigheid kent geen einde:

allen gaan staan
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Groet
Gebed
van de zondag

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Presentatie
doopgetuige Hier in Gods huis is binnengebracht
Elin van Eijk,
dochter van Jim van Eijk en Maaike van Eijk - de Bruin.

Toen Jezus, uw mens, onderging
in het water van dood en leven
en de Geest op Hem neerdaalde,
hebt Gij Hem aangewezen, God,
als uw geliefde Zoon.
Help ons door uw Geest
naar zijn stem te horen
en in zijn voetsporen te doen
wat Gij van ons vraagt:
dan zijn ook wij
mensen van uw welbehagen.
Amen

de doopouders komen naar voren
de peetouders/getuigen voegen zich bij hen

voorganger

Ja, dat verlangen wij.
En met welke naam zal jullie kind gedoopt worden?
Elin Lidwina Beleke van Eijk

De heilige Doop
Onderwijzing

Jim en Maaike,
verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

Moge deze naam geschreven staan
in de palm van Gods hand.

‘Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
aan Hem behoren wij toe.’

Doopgebed

Onze Heer Jezus Christus,
die zich heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood,
en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven,
heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven:
‘Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen
door hen te dopen
in de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

U moeten wij danken, HEER onze God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt
op leven en dood.
Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.
Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered
en geleid naar het land van belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als de eerstgeborene van uw toekomst.
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
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Belijdenis

levend door zijn Geest,
op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.

3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.

Wij bidden U nu voor Elin
die de doop zal ondergaan:
red ook haar leven
uit het water van nood en dood,
neem haar aan als uw kind,
leid en bewaar haar door uw Geest,
geef haar mensen die haar voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente,
doe haar groeien
in geloof en hoop en liefde,
zodat zij uw bondgenoot blijkt te zijn,
levend lidmaat van het lichaam
van Jezus Christus uw Zoon,
met U en de heilige Geest
geprezen tot in eeuwigheid.
Amen

4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.
de gemeente gaat zitten
de kinderen mogen zich verzamelen bij de doopvont

Aandacht voor de kinderen
Doop en handoplegging
Elin Lidwina Beleke van Eijk
ik doop je
in de Naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Je bent een kind van God,
getekend + met het kruis van Christus.

In gemeenschap met de Kerk van alle plaatsen
en alle eeuwen belijden wij, zingende, ons geloof

de doopkaars wordt overhandigd, ontstoken aan de Paaskaars.

de gemeente gaat staan

Ontvang het licht van Christus.

Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt
Lied 343 Cantorij: vs 2

Geloften

Cantorij:

Zo is de naam van dit kind nu verenigd
met de Naam van de drieënige God.
Willen jullie Elin ontvangen als een kind van God.
en je door haar aanwezigheid
in jullie huis en leven
laten sterken in het geloof?
En willen jullie haar voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?
Wat is daarop jullie antwoord
Jim, Maaike, Linda en Jack?

Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

Ja, dat willen wij
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de gemeente gaat staan
Verwelkoming

Gemeente, draag haar
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Vredegroet

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

Loflied

Het water van de grote vloed

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

Jesaja 55:1-11

Antwoordpsalm

Voor kleine mensen is hij bereikbaar
Psalm 72 a

Lied 350: 1, 2 en 4

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.
Refrein
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.

2. Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit den hoge vrede haalt.

Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
Refrein

4. Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ‘t Beloofde Land.
Als kinderen gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.

Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.
Refrein

de gedoopte en de kinderen gaan naar de nevendienstruimte
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Evangelielezing

Marcus 1:1-11

Dienst van de Tafel

Acclamatie

Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

na iedere intentie: … zo bidden wij (368 c)

Uitleg en Verkondiging
Zingen

Nodiging

O God die uit het water
Lied 356: 1, 6 en 7

Vredegroet

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

Collecten

1. Diakonie

2. Kerk
de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
1. O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
refrein

Tafelgebed

6. O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
refrein

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Hef uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER,onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.
Ja, met recht en met reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
want voorgoed en wereldwijd
hebt Gij ons en alle mensen
betrokken bij de zegening
die Gij ooit hebt uitgesproken
over Abraham en zijn geslacht.
Duisternis bedekte de aarde,
donkerheid de volkeren;
toen is uw heerlijkheid verschenen,
Sion straalde in uw licht;
haar zonen kwamen van verre,

7. O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
refrein
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haar dochters voegden zich bij haar,
geroepen tot nieuwe gemeenschap,
genodigd tot het grote feestmaal.
Daarom brengen wij U lof
En zingen wij U toe:

voorzang:
Zegen van Godswege, Hij die komt: gezegend!
Hij die komt, gezegend met de naam van Hem!

Sanctus en Benedictus: 404 f
voorzang:
Laten wij zingen met engelen en machten,
mensen van toen, mensen van hier,
een leger van licht, een koor van getrouwen,
de mensen vanouds, zij die gegaan zijn
en wij die nu leven, laten wij zingen:

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 leven ten volle wilde delen
om alle gerechtigheid te volbrengen
en onze verlorenheid te dragen;
die bondgenoot van de armen wil zijn,
eerbewijs geeft aan de geringen
en de minsten der zijnen draagt in zijn hart;

voorzang:
Hemel en aarde de glans van uw glorie,
hoogte en diepte adem te over;
uw eer alle ruimte, uw naam zijn gewicht!
Laten we zingen:

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

voorzang:
Zing dan hosanna, zing hemelhoog!

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doe dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis!
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Acclamatie 407 b

I = voorzang, II = allen

die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte .....,
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:
Onze Vader

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

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.

Schenk ons, o HEER, nu uw Geest
van waarheid, licht en leven;
geef ons uw Geest overvloedig,
nu wij deze gaven ontvangen:
het brood uit de hemel,
de wijn van het koninkrijk.

Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.
(herziene oecumenische versie)

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

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,
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Lam Gods

Slotlied

408 f

Ga met God en Hij zal met je zijn
Lied 416

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

Orgel

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Improvisatie over Psalm 105

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

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Aanbieden cadeau kindernevendienst
de gemeente gaat staan

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zending en zegen
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Orgelspel

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.
Naam: ………………………………………
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Tel. …………………

Adres:
………………………………………………………………
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