EREDIENST
27 januari 2019

zondag ’3e na Epifanie

Dienst van SCHRIFT en TAFEL

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling
Rienk Koopmans
organist
Marco ‘t Hart

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 67: 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 67: 2
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië 299d
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 869: 1, 5
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
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- woord voor de kinderen
- kinderlied 533: 1, 5, 6
- lezing Esther 3: 1 - 11
- lied 42: 1, 6, 7
- lezing Lucas 4: 14 - 21
- lied 534
- het WOORD verwoord
- orgelsolo
- lied 755
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
rondgang, Werelddiaconaat (KerkInActie)

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
- de kinderen komen terug

De Maaltijd van de Heer
Nodiging
v De HEER zij met u
a Zijn Geest in ons midden
v Heft uw harten omhoog
a Wij heffen ons hart op tot God
v Laten wij danken de HEER onze God
a Hij is het waard onze dank te ontvangen
v Gezegend, o God, zij uw Naam,
……
Daarom zingen wij U toe:
- lied 405: 3, 4
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v Gezegend zijt Gij door Jezus Christus, onze broeder
……
doet dit om Mij te gedenken.
- lied 403a

Gedenk Gij ons …..
in navolging van Jezus bidden wij U:
- Onze Vader…

(tekst Huub Oosterhuis)

Onze Vader verborgen
uw Naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede
een wereld met bomen tot in de hemel
waar water is, schoonheid en brood
gerechtigheid en genade
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
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breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
Amen.
- vredewens: wij geven elkaar de hand
en wensen elkaar de vrede van Christus.
- wij delen brood en wijn dankgebed
- lied 763: 1, 3, 56
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 5
ma 28 jan

13.30

Crea-doe-middag

zalencentrum

di

29 jan

15.45

Basiscatechese

Catharijnekerk

vr

01 feb

15.00

Ommeloopkring

Vlinderhof

zo 03 feb

10.00
10.00
17.00

ds. Tineke Flim (DOOPDIENST)
Jeugdkerk
Evensong

Catharijnekerk
zalencentrum
Catharijnekerk

zo 10 feb

10.00

ds. Tineke Flim (THEMADIENST) Catharijnekerk
thema: ‘Hoopvol leven … en sterven.

______________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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