EREDIENST
12 augustus 2018

zondag ’11e na Trinitatis’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Erica Scheenstra (’s Hertogenbosch)
ouderling
Rianne Fortuin
organist
Marco ‘t Hart

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 84: 1, 6

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
- drempelgebed
v Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!
Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen!
a Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!
v Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt.
a Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!
Amen.
- lied 214: 1, 4, 5
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

- glorialied 303
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing Psalm 19
- lied 400: 1, 2, 3, 8 (LvdK 1973 ‘Cantico de le creature’)

3 Hij is zo heerlijk in zijn pracht, Halleluja,
verdrijft zo stralende de nacht, halleluja
en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja,
als afglans van uw aangezicht, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

- lezing Matthëus 17: 1 - 8
- lied 967:1, 4, 5, 7
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 220
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie (Kerk in Actie, ZENDING)

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden acclamatie:

. stil gebed
. onze Vader
- lied 871
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

MEDEDELING
in de zomerperiode van zondag, 15 juli t/m zondag, 26 augustus
is er geen kindernevendienst.

AGENDA week 31
ma

13 aug

20.15

Orgelconcert,
Erik Jan Eradus (Haarlem)

Catharijnekerk

za

18 aug

16.00

Inloopconcert,
Minne Veldman

Bedevaartkerk

ma

20 aug

20.15

Orgelconcert,
Henk G. van Putten (Kapelle)

Catharijnekerk

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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