Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
zondag 19 augustus 2018, 10.00 uur
9e van de zomer

Stilte
Orgelspel:

Preludio in C,

J. S. Bach

de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken

Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
Psalm 139:4

Introïtus

Psalm 139: 1, 2 en 14

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.
Amen.

Zingen

Lied 276: 1 en 2

Smeekgebed

…. zo bidden wij en zingen:

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
I. Baas; D.E.E. Figee
J. Boonacker; W. van Voskuilen
Diederik Bos
J. Boonacker
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de gemeente gaat zitten

Kyrie en Gloria

299 e

Groet

Dienst van Gebeden en Gaven
bij het Gloria gaat de gemeente staan

Diaconale en pastorale mededelingen

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van
de zondag

Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij (368 g)

Waarachtige God,
die ons verdorde leven
wil opfrissen door uw genade,
schenk ons uw blijdschap,
open onze oren
en doe ons hart opspringen van vreugde
door het Woord van Jezus, uw Zoon,
uw betrouwbare Getuige,
dit uur en alle onze dagen.
Amen.

Stil gebed
Onze Vader
Collecten:

Jesaja 35:1-10

Antwoordpsalm

Psalm 146: 1, 2 en 3

Evangelielezing

Marcus 7:31-37

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche

Gebed over de gaven

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

1. St. De Hoop

Slotlied

Lied 608

de gemeente gaat staan

Zending en zegen

Acclamatie

Orgelspel
De collecte van volgende week zondag (26 aug) is door de diaconie bestemd voor
hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen op Lombok.
Alvast van harte bij u aanbevolen.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel:
Zingen

Andante in G-klein,

Agenda
Opening expositie Corine van der Werf. Whispering Wings over
bootvluchtelingen. Na de dienst zal de expositie worden geopend.

C. P. E. Bach

Vrijdag 24 augustus, 19.30 uur in de Pauluskerk
Projectkoor ‘Zingen voor je Leven’
entree € 10,= te reserveren via: info@projectconcert.nl

Lied 534
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