Kindernevendienstproject ‘Onvoorwaardelijke liefde’
Vandaag de vierde zondag van het 40-dagenproject ‘Onvoorwaardelijke
liefde’. Waar denk je aan bij onvoorwaardelijke liefde? We praten deze
week over ‘Ik geef je te eten’.
Elke week nemen we een stukje ‘muur’ mee uit de kerk.
Wat komt er tevoorschijn van achter de hoge muur?
Orde van dienst
zondag 11 maart 2018, 10.00 uur
e

4 zondag van de 40dagentijd

Laetare
Verheug u met Jeruzalem
en juich over haar,
Gij allen die haar liefhebt.
Want gij zult verzadigd worden
uit de bron van haar troost
en gij zult u laven
aan de volheid van haar heerlijkheid.

De liturgische schikking
De liturgische schikking verbeeldt de weg die Jezus gaat en de verhalen die
we daarbij horen.
De schikking heeft de vorm van een kruis en ligt op een ondergrond van
jute en roze doek.
Vandaag zijn we midden in de 40-dagentijd. Het wit van Pasen schijnt al
door het paars heen en kleurt het bij tot roze.
We zien in korenaren en vissen de wonderbare spijziging. De matzes verwijzen naar het ongedesemde brood van het Pesachmaal na de doortocht
door de Jordaan (Jozua 5:10-12).

Jesaja 66: 10a, 11

Schrift & Tafel
Kleur: roze
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Cantorij o.l.v.
Lector:

ds. H.H. Schorren
C. Jobse, M. van Ingen
allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
R. van Voskuilen
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Orgelspel

Aandacht voor de kinderen

Intrede

Veertigdagenlied ‘Ik zorg voor jou’

Welkom
Stilte
Orgel

Schmücke dich, o liebe Seele

J. Brahms

de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 122

Bemoediging

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

Drempelgebed

295

Smeekgebed
Kyrielied

Lied 574
1. en 2. allen, 3. en 4. cantorij (meezingen mag),
5. allen, 6. cantorij (meezingen mag)

De heilige Schrift
OT-lezing

Jozua 4:19-5:1,10-12

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Antwoordpsalm

Psalm 23

Evangelielezing

Johannes 6:1-5

Gebed
van de zondag

Gij, die ons mensen brengen wilt
naar het land van uw belofte,
voed ons verlangen
naar uw aanwezigheid.
Verzadig ons leven
met uw Woord van bevrijding,
zoals uw Zoon, onderweg naar het Paasfeest,
ons de vreugde heeft doen proeven
van uw toekomst en vrede
waarvan niets verloren gaat,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen

Acclamatie

339a
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1. allen, 2. cantorij, 3. allen

Uitleg en Verkondiging
Credo

343

Verberg uw aangezicht van mijn zonden
en delg uit al mijn ongerechtigheden.
Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.
Verwerp mij niet van uw aangezicht
en neem uw Heilige Geest niet van mij.

1. allen, 2. cantorij, 3. en 4. allen

De Maaltijd van de Heer
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

de kinderen komen terug uit de nevendienst

na iedere intentie: … zo bidden wij (368 d)
Gebed over de gaven
Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
403c

‘Danken wij de goede God’

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

Lam Gods
Nodiging
Vredegroet

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

Collecten

1. Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat

2. Kerk

Tijdens de inzameling zingt de cantorij
Turn Thy Face, Thomas Attwood (1765-1839)
Turn Thy face from my sins,
and put out all my misdeeds.
Make me a clean heart, o God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from Thy presence,
and take not Thy Holy Spirit from me.
Psalm 51:11-13; (Staten)vertaling z.o.z.
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408f

Delen van brood en wijn

Mededelingen
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Orgel

Schmücke dich, o liebe Seele

J.S. Bach

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

Slotlied

Zondag 11 maart, 15.00 uur, Pauluskerk
Nederlandse en Russische Liederen
Lieve Geuens (sopraan), Hein Hoogendoorn (piano)
Entree € 10,Woensdag 14 maart, 19,30 uur, Pauluskerk
Vesper Biddag voor gewas en arbeid
Aansluitend gemeenteavond

Lied 653: 1, 2, 6 en 7
Doet u mee aan de hartenslinger rondom het podium? Van de ZWO?

Zending en zegen
In Kerknieuws staat dat de Taizéviering op zondag 18 maart is. Dat moet
zondag 25 maart zijn (19.00 uur)
Orgel

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: ………………………………………
7

Tel. …………………

Adres:
8 ………………………………………………………………

