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DIENST van SCHRIFT en TAFEL
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
mmv

ds. Harry Doornbos
Rienk Koopmans
Jan Meuleman
De Catharijne Cantorij
olv. Rinus Verhage

VOORBEREIDING
- orgelmuziek over lied 130 (de psalm van de zondag)
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 276
(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 99: 1, 4
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië & gloria 299d

(cantorij en allen)
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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: lied 333 (1 cantorij, 1 allen)
- woord voor de kinderen
- kinderlied
- lezing Jesaja 29: 18 - 24
- lied 124: 1, 4
- lezing Marcus 10: 32 - 45
- lied 990: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a, 6a
- het WOORD verwoord
- orgelsolo, orgelcouplet over lied 576: 2
tekst:

O, hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in ’t licht gedragen, door engelen omstuwd,
wie heeft u zo geslagen, gelasterd en gespuwd?

- lied 838: 3, 4
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
rondgang, Werelddiaconaat
- orgel, Menuet (uit de Suite Gothique)

Leon Boëllmann

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
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de MAALTIJD van de HEER
- nodiging
- dankgebed
v U komt onze dank toe, HEER onze God
……
en wij zingen U toe
- sanctus lied 404d
(cantorij en allen)
v Gezegend zijt Gij
……
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt
tot mijn gedachtenis.
- allen zeggen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
- tafelgebed
c Gezegend zijt Gij, HEER onze God,
gezegend de maaltijd op tafel.
Sterk ons naar lichaam en ziel,
om te kunnen doen wat ons is opgedragen.
Gezegend zijt Gij, HEER onze God
en gezegend de kring rond de tafel,
Geef ons de ware aandacht voor elkaar
en voed ons met uw brood.
Gezegend zijt Gij, HEER onze God,
gezegend het brood op de tafel,
leer ons te delen met elkaar,
zodat niemand gebrek heeft.
Gezegend zijt Gij, HEER onze God,
gezegend de spijzen op tafel,
leer ons te leven bij uw Woord
en te handelen naar uw wil.
agnus dei 408d

(cantorij en allen)

- vredewens
- lied 1014: 3, 4, 5
- wij geven elkaar de hand
en wensen elkaar de vrede van Christus
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- We delen brood en wijn
- cantorij;
. Verily, verily I say unto you
. Praise, my soul. The king of heaven,

Tallis
John Goss

- orgelsolo
. Cantiléna
. O Mensch, bewein dein Sünde gross..

Joseph Rheinberger
Johann Pachelbel

tekst: O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross,
darum Christus sein’s Vaters Schooss
äussert und kam auf Erden.

Von einer Jungfrau zart und rein
für uns er hier geboren ward,
er wollt’ der Mittler werden.
Den Todten er das Leben gab
und legt’ dabei all’ Krankheit ab,
bis sich die Zeit herdrange,
dass er für uns geopfert würd,
trüg unsrer Sünden schwere Bürd
wohl an dem Kreuze lange.
- dankgebed
- lied 146c: 1, 5

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

MEDEDELING
afwezigheid ds. Tineke Flim
ds. Tineke Flim is voor vakantie afwezig tussen 22 en 26 oktober a.s.
u kunt in geval van spoed of nood contact opnemen
met ds. Harry Doornbos.

AGENDA week 43
ma

22 okt

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

vr

26 okt

14.30

Gasthuiskring

Catharina Gasthuis

____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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