Morgengebed woensdag 1 januari 2020, 10.30 uur
Voorganger: ds. B. Aalbers
Organist:
Pieter Kaars

Ouderling:
Diaken:

Margreeth van Ingen
Hans Hendriks

Bij binnenkomst kunt u een kaarsje aansteken
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Dietrich Bonnhoeffer
Stilte
Openingsvers Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook ons met uw licht!
Hymne

Lied 513
God heeft het eerste woord

Psalmgebed

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer
God, kom mij te hulp
Heer, haast u mij te helpen

Lied 247: 3 en 4

Gebeden
Collecte

1. Diakonie

2.Kerk

Slotlied

Het lied van het vuur

tekst: Bert Aalbers
melodie: lied 601
Er is een diep geheim van binnen,
het tintelt als een smeulend vuur,
dat steeds opnieuw kan gaan beginnen
en dat blijft branden op den duur.
Het draagt ons door de donk're dagen,
waarop wij leven zonder licht.
Als ik blijf zoeken en blijf vragen
zorgt het voor warmte en voor licht.
Geen mens is ooit in staat te doven
dit licht dat altijd branden moet.
Het is een licht dat komt van boven,
van God die mensen leven doet.
Wil met dat vuur mijn hart verwarmen
en geef mij daardoor nieuwe kracht.
Heer, neem mij op in uw erbarmen,
vandaag en heel dit nieuwe jaar.

a. Psalm 121: 1 en 2
v. Psalm 121: 5 - 8
a. Psalm 23: 1 en 2
v. Psalm 23: 6
Klein Gloria

Zingen

Lied 469: 15

Gebed
Profetenlezing

Jesaja 41:8-10, 13-14; 43:1-5a; 44:2,6-8

Zingen

Psalm 91: 3 en 7

Evangelielezing

Lucas 12:22-32

Zingen

Lied 910: 2 en 3

Meditatie

Wees niet bevreesd, want…
(Lucas 1:30; 2:10; 5:10; 8:50;
12:7; 12:32)

Orgel

Blijf bij mij Heer

Teke Bijlsma

Zegen

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!

Vanmiddag om 15.00 uur geeft Jan Pieter Karman hier zijn Nieuwjaarsconcert

De Pauluskerk wenst ieder een gezegend 2020

