de liederen worden staande gezongen
U kunt bij binnenkomst een kaarsje aansteken

Welkom

Orde voor het Morgengebed
dinsdag 1 januari 2019, 10.30 uur

Stilte
Openingsvers

Die de morgen ontbood,
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

Lofprijzing

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Halleluja.

Hymne

God heeft het eerste woord
Lied 513

Nieuwjaarsochtend

8e Kerstdag, naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus

Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

Psalmgebed

Psalm 67:4

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

Kleur: Wit
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:

Psalm 67
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

ds. H.H. Schorren
G. de With
M. Vedder
Diederik Bos

De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.
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Inleiding op de lezingen
Toralezing

Zegen

Numeri 6:22-27
22

De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn
zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten
zegenen:
24
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
25
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn,
26
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede
geven.”
Zingen

Over onze harten, over onze huizen,
de zegen van God.
In ons komen, in ons gaan,
de vrede van God.
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God.
Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Amen
Loven wij de Heer!
Wij danken God!

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8a
1 en 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 en 6 allen

Evangelielezing

Lucas 2:21
21

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden
zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had
genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder
was ontvangen.

De Pauluskerk wenst u en jou een gezegend 2019

Moment van inkeer en verstilling
Orgel
Zingen

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

O Heer die onze Vader zijt
Lied 836

Gebeden
Collecte

1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Slotlied

Uit uw verborgenheid
Lied 500
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