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‘Gods goedertierenheid...’
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voorganger
ouderling
organist

ds. Harry Doornbos
Joke van der Lugt
Jan Meuleman

Psalm 33: 5

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 95: 1, 3

(wij gaan staan)

- inleiding ‘in vrijheid kiezen…’
- bemoediging lied 124: 4
- drempelgebed
v .......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 118: 5
(wij gaan zitten)

- woord lied 999
- smeekgebed
- kyrië- & glorialied 299e
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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
- lezing Deuteronomium 30: 15 - 20
- lied ‘Gij houdt ons gaande door uw woord...’ (t. Henk Jongerius)
Gij houdt ons gaande door uw woord,
schenkt ons beloften ongehoord:
er zal een land van vrede zijn
waar vijanden weer vrienden zijn.
Gij houdt ons staande door uw kracht,
vertoont u niet met overmacht:
in liefde die verbindt, verzoent,
zijt Gij aanwezig, ongenoemd.
Al wie zich vasthoudt aan uw Naam,
vindt een bevrijd en nieuw bestaan
waar het geweld gebroken is,
uw schepping nieuw ontloken is.
Bouw onder ons de nieuwe stad
die Gij vanouds voor ogen had:
ontsteek uw licht opdat wij daar
verwanten worden van elkaar.
- lezing Galaten 5: 13 – 23a
- lied 709: 1a, 2a, 3v, 4m, 5a
- het WOORD verwoord
- orgelsolo
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- lied ‘Gelukkig is het land…’ Liedboek voor de Kerken ’73 gezang 416
Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
’t schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot de val.
Gedankt moet zijn de Heer,
de God die eeuwig leeft,
dat Hij ons ’t zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewrocht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Collecte KerkInActie Noodhulp voor Syrië

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied ‘Komen ooit voeten gevleugeld...’

(wij gaan staan)

tekst, Huub Oosterhuis

Komen ooit voeten gevleugeld
mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde
de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

4

Dan zal ik huilen en lachen
en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden
en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden,
zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand?
Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
- v wegzending en zegen
a Amen
- lied 708: 1, 6
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

MEDEDELING
de Sint-Catharijnekerk is deze tijd 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.

AGENDA week 19
ma 06 mei

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

wo 08 mei

14.45

‘Zingen in ’t Gasthuis’

Sint-Catharina Gasthuis

do 09 mei

19.45

Moderamen

Consistoriekamer

20.00

‘Alles wat Ademt..’

Sint-Catharijnekerk
(hoofdingang)

_________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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