Orgelspel

Voorbereiding
Welkom

Orde van dienst
maandag 31 december 2018, 19.30 uur

Stilte
Orgel

Oudejaarsavond
de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Introïtus

Psalm 121

Bemoediging

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

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.

Zingen

Lied 275

Psalm 121:2

Kleur: Wit
Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
M. van Ingen, C. Jobse
W. van Voskuilen
Diederik Bos
Corry Bosch

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen

Gebed
van de dag

O Heer, God van ons leven,
die ons van dag tot dag,
van jaar tot jaar,
in uw bescherming behoedt,
wij bidden U:
dat voor ons alle jaren
die Gij ons schenkt op aarde
vervuld mogen zijn
met het licht van de hemel,
dat voor de ganse wereld verschenen is
in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: …... zo bidden wij (368c)

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Jesaja 51:1-6

Antwoordpsalm

Psalm 90 a

2. Kerk

Orgelspel
Gebed over de gaven
Slotlied

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

1. Leger des Heils

Lied 511
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 allen, 5 mannen, 6 en 7 allen

Zending en zegen

1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 en 6 allen

Lezing Evangelie Lucas 12:35-40
Acclamatie

Orgelspel

Wij wensen u en jou een goede jaarwisseling
en nodigen u uit voor:

Uitleg en Verkondiging

Nieuwjaars-Ochtendgebed
dinsdag 1 januari, 10.30 uur, Pauluskerk

Orgelspel
Zingen

Lied 751

Nieuwjaars-Orgelconcert door Jan Pieter Karman
dinsdag 1 januari, 14.30 uur, Pauluskerk
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