Orgel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
zondag 8 juli 2018, 10.00 uur
3e van de zomer

Stilte
Orgel

Introductie Psalm 90
de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 90: 1 en 8

Bemoediging

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

Drempelgebed

Die ons geroepen hebt,
nog altijd ons zoekt,
ons aanziet en wil kennen:
Blijf naar ons vragen!

Niels Karsemeijer
neemt afscheid van de kindernevendienst

Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.

Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen, –
noem onze naam,
noem ons uw geliefde:
Blijf naar ons vragen!

Psalm 90:1

Die aan ons vasthoudt,
ons leven ten goede:
Sta ons voor ogen!
Kleur: groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

Doe ons elkaar zien
zoals Gij ons ziet:
Sta ons voor ogen!

ds. H.H. Schorren
M.v Ingen; D.E.E. Figee
W.v. Voskuilen; R.v. Wageningen
D. Bos
D.v.d. Wielen

Die ons geroepen hebt:
Hoor ons gebed!
Amen.
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Zingen

Lied 283
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed

…. zo bidden wij en zingen:

Kyrie en Gloria

299 e

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van
de zondag

Heilige God,
vervul ons met uw Geest
en maak ons vertrouwd met uw woorden.
Open onze ogen voor Hem,
die niet erkend werd in eigen land,
maar die voor ons allen
de Enige is in wie uw stem
betrouwbaar tot ons klinkt:
Jezus, onze Bevrijder,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

het Gloria zingen we staande

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

Ezechiël 2:1-7

Antwoordpsalm

Psalm 131

Evangelielezing

Marcus 6:1-6

Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
Zingen

Lied 391
De kinderen komen terug uit de nevendienst

Afscheid kinderen kindernevendienst

Aandacht voor de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)

Overhandigen licht
Een gemeenteleden komt naar voren met een lantaarn
en ontsteekt deze met het licht van de Paaskaars.
Hij/Zij overhandigt de lantaarn, terwijl wij zingen:
Zingen
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Licht ontloken aan het donker

Lied 600

Zingen

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht, uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad.

Ga maar op weg

3. Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam.
4. Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood.
5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.
Overhandigen liedboek
Zegen over Niels

Dat de weg die je gaat het goede brengt.
Dat je mag groeien in wijsheid en liefde,
in trouw aan God en mensen.
Dat je je gedragen weet
door mensen om je heen
die je vreugde delen en je tranen.
Dat je mens kunt zijn, uniek als je bent,
kind van God, door Hem gezegend.
Amen.

refrein
2. Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren.
Vertrouw op God, die die reis mèt je gaat.
Kies je een weg die je eens zou betreuren,
keer dan maar om, het is echt nooit te laat.
refrein
Een woord tot Siwanthi
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Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij (368 g)

Stil gebed
Onze Vader
Collecten:

1. Stichting Avavieren

2. Kerk

tijdens de collecte kunnen ouders hun kinderen ophalen uit de crèche

Alla Siciliana uit Orgelconcert Nr. 5,

Orgel

G. F. Handel

Gebed over de gaven
Slotlied

de gemeente gaat staan

Lied 416

Zending en zegen
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Allegro uit Orgelconcert Nr. 4,
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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.
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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.

G.F. Handel

Naam: ………………………………………

Tel. …………………

Adres: ………………………………………………………………
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