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Aansteken van de kaarsen
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de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken
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Introitus

Psalm 111: 1, 2, 3, 5

Bemoediging en drempelgebed
Onze hulp mogen we zoeken en vinden
in de Naam van onze God:
‘Ik zal er zijn voor jou’.
Wij prijzen Zijn Naam
En wij groeten elkaar met de liefde en goedheid
van die God
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Heer, wij zijn allen mensen
vervreemd van U en van elkaar,
verdiept in onszelf.
Omdat Gij ons roept
komen wij,
omdat Gij ons aanspreekt,
antwoorden wij,
omdat Gij ons blijft zoeken
vragen wij U:
neem ons in genade aan,
spreek tot ons het verlossende woord,
wijs ons opnieuw een weg,
door Jezus Christus, onze Heer,
Amen

Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Psalm 103:7b
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de gemeente gaat zitten
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Psalmgebed
Psalm 103 NBG 1951
In beurtspraak; de gemeente spreekt de even genummerde verzen verzen

tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
18
over hen die zijn verbond onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die te doen.
19
De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
zijn koningschap heerst over alles.
20
Looft de HERE, gij zijn engelen,
gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord.
21
Looft de HERE, al zijn heerscharen,
gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.
22
Looft de HERE, al zijn werken,
aan alle plaatsen zijner heerschappij.
Loof de HERE, mijn ziel.

1

Loof de HERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
2
loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
3
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
4
die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5
die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
6
De HERE doet gerechtigheid
en recht aan alle verdrukten.
7
Hij maakte Mozes zijn wegen bekend,
de kinderen Israëls zijn daden.
8
Barmhartig en genadig is de HERE,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
9
niet altoos blijft Hij twisten,
niet eeuwig zal Hij toornen;
10
Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
11
maar zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem
vrezen.
12
Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons;
13
gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.
14
Want Hij weet, wat maaksel wij zijn,
gedachtig, dat wij stof zijn.
15
De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem des velds, zo bloeit hij;
16
wanneer de wind daarover is gegaan,
is zij niet meer,
en haar plaats kent haar niet meer.
17
Maar de goedertierenheid des HEREN is van
eeuwigheid
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Smeekgebed
Gloria

Allein Got in der Hoh sei Ehr, BWV 711 J.S. Bach
Allein Gott in der Höh sei Ehr
Und Dank für seine Gnade,
Darum daß nun und nimmermehr
Uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat;
Nun ist groß Fried ohn Unterlaß,
All Fehd hat nun ein Ende.
(vertaling zie lied 302)

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Dienst van de Schriften
Gebed voor de opening van de Schriften
Schriftlezing

Exodus 34: 1-14

Zingen

Psalm 81: 1 - 8
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Schriftlezing

Jesaja 1: 1-4

Zingen

Psalm 81: 9 - 14

Tekst

Exodus 20: 4-6

Collecten

de gemeente gaat staan
Slotlied

Orgel

Praeludium & Fugue in G, BuxWV 148

Collecten

1. St. De Hoop GGZ 2. Kerk

voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en
blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.
Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen

Tot in het derde en vierde geslacht…
Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders?
Welk beeld van God krijgen we hier?

als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pauluskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus vooralsnog niet
toegestaan.

Zingen

Psalm 90: 1, 8

D. Buxtehude

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de

Uitleg en Verkondiging

Dies sind die heiligen zehn Gebot, BWV 679

Lied 906: 8

Zending en zegen

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige
gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren
onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want
Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die
Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden
van hen die Mij liefhebben en mijn geboden
onderhouden.

Orgelspel

bij het weggaan, aan de uitgang

J.S. Bach

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons
(gezamenlijk gesproken
Stil gebed en Onze Vader
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