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Fantasia in C-klein

J.S. Bach

Prelude in C-klein

J.S. Bach

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst

Orgel

Zondag 22 november 2020
Derde Zondag van de Voleinding

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

10.00 uur
Introïtus

Psalm 50: 1, 2

Bemoediging

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

Drempelgebed
Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag

Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen

J.W. Schulte Nordholt

Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Zangers:
Lector:

Ds. N.J. de Jong - Dorland, Utrecht
Siwanthi Leijen
Hans Hendriks
Diederik Bos
Leden van de Cantorij
Ingrid Schriever

de gemeente gaat zitten

Zingen

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant
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Psalm 50: 11

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Dienst van Gebeden en Gaven
Lied 299 e

Diakonale en pastorale mededelingen

(gezongen door de cantorij)
bij het Gloria staat de gemeente

Groet

Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:…. Zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

(gesproken door allen)
Gebed van de zondag
Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang

Slotlied

Lied 445: 1, 3, 4

Dienst van de Schriften

de gemeente gaat staan

Schriftlezing

Daniël 12: 1 - 4

Zingen

Lied 758

Schriftlezing

1 Thessalonicenzen 5: 1 – 11

Zingen

Lied 769: 1, 2, 6

Zending en zegen
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Orgelspel
Schriftlezing
Acclamatie

Matteüs 24: 14 - 35

Collecten

(Cantorij)

1. Pastoraat

2. Kerk

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de
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
als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pauluskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus niet toegestaan.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel

Fuga in C-klein

Zingen

Lied 761

- Vanmiddag om 15 u. geven sudenten van de HKU o.l.v. Heiko ter Schegget
hier een concert onder de titel ‘Musicque de joye’.
Vol is vol (30) maar het programma is live te volgen op het youtubekanaal.

J.S. Bach

- Vanavond is er geen Taizéviering
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