EREDIENST
2 juni 2019

zondag ’Exaudi’
Wezenzondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt.
in het Latijn wordt deze zondag ook Exaudi (verhoor) genoemd.
de naam wezenzondag is ontstaan omdat men in de Eredienst op de veertigste dag
na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is.
Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen.
centrale tekst uit de bijbel is Johannes 14 vers 18:
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
deze zondag ligt tussen het vertrek van Jezus en de komst van de Heilige Geest, vandaar de naam
Wezenzondag.

Marc Chagall ‘Ascensionem (Hemelvaart)
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met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 27: 1

(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 27: 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

- glorialied 652: 1, 3, 4
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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
- moment met de kinderen
- kinderlied 982
- lezing Johannes 14: 15 - 21
- lied 119: 17
- lezing Handelingen 11: 1 - 18
- lied 972: 5, 7, 8, 10
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 673: 1, 2, 4
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Kerk In Actie, zending in China

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 663

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELING
de Sint-Catharijnekerk is deze zomertijd weer geopend voor toeristisch
bezoek, d.w.z. van maandag t/m zaterdag is het kerkgebouw geopend
van 10.30 - 16.30 uur.
in de maanden juli en augustus ook op de zondagen van 12.00 – 16.00 uur.
_______________________________________________________________________________________________

volgende week Zondag, 9 juni is het Pinksterfeest!
het dienstboekje is dan volledig met liederen afgedrukt,
een Liedboek is dan niet noodzakelijk!

AGENDA week 23
ma 03 juni

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

do 06 juni

19.45

Diaconale- en Pastorale Raad

Zalencentrum

vr

15.00

Ommeloopkring

Vlinderhof 4

07 juni

________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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