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10.00 uur

Orgel

Adagio

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staa
nonder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

4de zondag van de herfst
Introitus

Ps 71: 1, 2

Bemoediging

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

Drempelgebed

O God zie ons aan zoals we zijn: mensen die het goede
wel willen maar vaak het verkeerde doen. Vergeef ons
wat wij misdeden en laat ons weer leven met hart en
ziel. Dat vragen wij door Jezus, de Christus en door de
Geest die ons verbindt.
Amen

Beste gemeentelden van de Pauluskerk,
Ik heb ervoor gekozen af te wijken van het leesrooster.
Het thema van deze dienst is ‘Paulus en de opstanding van
doden’.
Ik heb over dit thema mijn masterscriptie geschreven.
Ik ga vanmorgen de uitdaging aan een aantal van de dingen die
ik ontdekt heb met u te delen.

J.G. Walther

Inleiding op de dienst

André Wingelaar

Zingen

Ps 71: 12

Smeekgebed
de gemeente gaat zitten

Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Organist:
Lector:

Kand. A. Wingelaar, Huizen
E. Leijen, G. de With
J. Wiersema
Inge Westra
J. Addink

Kyrie en Gloria

299 e I: gemeentehelft links II: andere helft

Zingen

Ps 73: 9, 10

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

het Gloria zingen wij staande

Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
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Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Orgel

Moderato

Zingen

Lied 601

Chr.H. Rinck

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat

2. Kerk

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

Dienst van de Schriften

Voluntary

J. Stanley

Gebed over de gaven

Schriftlezing

Ezechiël 37: 1 - 14

Zingen

Lied 694

Schriftlezing

1 Korintiërs 15: 1 - 19

“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen
de gemeente gaat staan

(de organiste speelt dit lied twee keer voor)

Aankondiging slotlied
Slotlied

Lied 289

Zending en zegen

Acclamatie

Orgel
Vooraf aan de uitleg en verkondiging: terug in de tijd: nogmaals de tekst.

Preludium in d-moll

J.S. Bach

Zondag 21 oktober heeft ZWO hier wegens Wereldvoedseldag een verkooptafel
met fairtradeartikelen staan (kontante betaling)

Uitleg en Verkondiging over 1 Korintiérs 15: 12 - 19
3

4

