Intrede
Welkom
Stilte
Orde van dienst

Orgel

Courante uit Franse Suite no. 4

de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Zondag 7 oktober 2018, 10.00 uur
3e zondag van de herfst

Schrift & Tafel

J.S. Bach

Introïtus

Psalm 121

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

296
de gemeente gaat zitten

De Eeuwige
waakt over je gaan en je komen
van nu af aan
tot in eeuwigheid.
Psalm 121:8

Smeekgebed
Kyrie & Gloria

299 d

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van
de zondag

Gij, die mensen roept
de aarde te maken
tot een huis van vrede,
schenk ons
de warmte van uw Woord,
opdat wij in uw verbond
herademen tot nieuwe mensen
naar het beeld van Jezus, uw Zoon,
die ons bestaan verlicht,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Cantorij o.l.v.
Organist:
Lector:

om in liefde en trouw

ds. H.H. Schorren
E. Leijen, D.E.E. Figee
allen
Arnoud Heerings
Diederik Bos
Willy van Drie
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Aandacht voor de kinderen

Uitleg en Verkondiging

onder dit lied gaan de kinderen naar de nevendienst

Credo

340 c

De Maaltijd van de Heer
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

na iedere intentie: … zo bidden wij (367 f)

Nodiging

De heilige Schrift
Profetenlezing

Maleachi 2:10-16

Antwoordpsalm

Psalm 8 c

Evangelielezing

Marcus 7:24-30

Acclamatie

339 c

Vredegroet

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

Collecten

1. Kerk en Israël

2. Kerk

Tijdens de collecte klinkt een improvisatie op orgel
Gevolgd door de cantorij met
‘God Be in My Head’ , John Rutter (* 1945)
God be in my head, and in my understanding;
God be in mine eyes, and in my looking;
God be in my mouth, and in my speaking;
God be in my heart, and in my thinking;
God be at mine end, and at my departing.
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Gebed
over de gaven

Tafelgebed

PREFATIE:
Dankzegging en
lofprijzend
gedenken van de
grote daden Gods

HEER, onze God
open onze ogen
voor het goede
dat wij van U ontvangen.
Mogen dit brood en deze wijn
en al onze gaven
tekenen worden
van onze dankbaarheid,
en meewerken ten goede
aan de voltooiing van uw koninkrijk.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

ook als uw aangezicht verborgen is,
uw stem niet wordt gehoord
en uw arm te kort schijnt
om ons te helpen.
En met allen die uw Naam hoog houden
in lief en leed,
in leven en sterven,
spreken wij ons voor U uit
en zingen wij U toe:
Sanctus- en Benedictus, 404 d
SANCTUS:
Een lied
voor Gods glorie

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft 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.
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt,
een Schepper, een Bevrijder,
HEER boven alle machten,
Herder van mensen,
Vader en Moeder tegelijk,
ons Licht en ons Leven,
namen honderd-uit.
U komt onze dank toe
omdat Gij liefde zijt:
een God die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen vergeeft,
en onze feilen draagt,
die zich ons lijden aantrekt
en zich verheugt in onze vreugden.
Zo hebt Gij U bewezen
en zo vertrouwen wij op U,
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Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

BENEDICTUS:
Begroeting van
Hem die kwam in
het vlees, komt in
het sacrament en
opnieuw zal
komen.

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis!
ACCLAMATIE:
Eschatologisch
perspectief van de
dood en de
verrijzenis

CHRISTOLOGISCH
GEBED:
Dankzegging voor
wat wij ontvangen
in Jezus

DE INZETTINGSWOORDEN:
Een narratief van
het laatste
avondmaal

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
om Jezus uw Zoon:
Hij is het Woord
dat ons uw liefde verklaart,
Hij is in levenden lijve
uw ontferming, vergeving, genezing,
Hij geeft ons een teken
van wat liefde mag heten,

Acclamatie 407 b

I = voorganger, II = allen

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

want Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

EPICLESE:
Gebed om de
heilige Geest over
onszelf en over de
gaven.

Dit is mijn lichaam voor u;
doe dit tot mijn gedachtenis!
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Laat zijn Geest ons bezielen,
de Geest van uw liefde,
dat wij elkaar nabij zijn
en staande houden
als een levend bewijs

dat liefde bestaan kan,
dat hoop doet leven
en dat geloof niet uitgestorven is.
SMEEKGEBED:
Gebed voor de
gemeenschap van
gelovigen/heiligen
In hemel en op
aarde, ten dienste
van de
gemeenschap van
mensen

Gedenk dan uw gemeente
en voeg ons samen
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

DOXOLOGIE:
Afsluitende
lofprijzing

Zo houden wij uw Naam hoog,
zo zijn wij U van dienst,
zo danken wij U, o God,
omdat Gij liefde zijt,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Agnus Dei

408 d

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

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap
tijdens de maaltijd klinkt het orgel

Orgel

Andante uit Orgelconcert no. 4

G.F. Händel

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

Slotlied
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Lied 974

AGENDA
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Gaudi Kwartet
Zondag 7 oktober, 15.00 uur
Pauluskerk
Entree € 10,Bewust bijbellezen
o.l.v. ds B. Aalbers
Woensdag 10 oktober, 20.00 uur
Achterzaal Pauluskerk

men

Orgelspel

Seniorengespreksgroep
o.l.v. ds H.H. Schorren
Donderdag 11 oktober, 14.30-16.00 uur
Achterzaal Pauluskerk

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:
12 ………………………………………………………………

