EREDIENST
9 september 2018

zondag ’15e na Trinitatis’

bevestiging
van Jacqueline Groenewegen
als ouderling

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Harry Doornbos
Jelle Jan Holwerda
Marco ‘t Hart

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 108: 1, 2

(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 .......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 108: 4
(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

- loflied 23c: 1, 2, 5
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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
- woord voor de kinderen
- kinderlied 1014: 1, 2, 4
- lezing uit Efeziërs 3, 5 en 6
- lied 96: 1, 2, 3, 4, 10 (Liedboek voor de Kerken)
- het WOORD verwoord
- orgelsolo ‘Ein feste Burg ist unser Gott..’
Johann Christian Heinrich Rinck (1770-1846)

- lied ‘Gij woont niet waar het onrecht heerst..’
(tekst Henk Jongerius)

Gij woont niet waar het onrecht heerst,
waar men elkander kwetst, kleineert,
maar wie een mens in ere houdt,
raakt met uw eigen naam vertrouwd.
Gij woont niet waar de oorlog woedt,
geweld de levenshonger voedt,
maar daar waar vrede wordt gesticht,
omgeeft ons mild uw levenslicht.
Gij woont waar mensen trouw en vrij
elkanders tegenover zijn
en, eerbied dragend voor hun naam,
bevrijdend voor elkaar bestaan.
Gij woont waar mensen zij aan zij
elkanders tochtgenoten zijn
en voelbaar maken het geheim
hoe wij in U verbonden zijn.
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BEVESTIGING AMBTSDRAGER
- presentatie, Jacqueline Groenewegen als ouderling
- gelofte
- gebed en zegen
- vraag aan de gemeente
v Gemeente, wilt u Jacqueline Groenewegen
als ouderling ontvangen in uw midden,
haar hooghouden in haar ambt
en haar dragen in uw gebeden?
g Ja, dat willen wij van harte.
- lied 362: 2, 3
- welkomstwoord voor Jacqueline

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Jeugdwerk

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 838: 1, 4

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 37
VANDAAG

10.00

Jeugdkerk

Zalencentrum

ma

19.45

Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

20.15

Orgelconcert,
Geerten Liefting (Woerden)

Catharijnekerk

10 sep

wo

12 sep

14.45

Zingen in het Gasthuis

St. Catharina Gasthuis

do

13 sep

19.45
20.00

Moderamen
‘Alles wat Ademt’

Consistoriekamer
Catharijnekerk

ma

17 sep

20.15

Orgelconcert,
Jetty Podt (Nijmegen)

(hoofdingang)

Catharijnekerk

____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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