EREDIENST
9 februari 2020

zondag ’Septuagesima’
zeventigste dag voor Pasen

Marc Chagall (1887-1985)

THEMADIENST ‘DE PSALMEN’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
____________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
solozang
piano
zanggroep

ds. Harry Doornbos
Jacqueline Groenewegen
Jan Meuleman
Karin van Heijzen
Bettie Bergwerff
Freek Voskamp

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 Fantasie over
Psalm 42: 3 ‘O, mijn ziel, wat buigt ge u neder..’
Psalm 42: 5 ‘Maar de Heer zal uitkomst geven..’
Feike Asma (1912-1984)

- vooroefening Psalm 42 (refrein, zie pagina 3)
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 42: 1, 2, 3 staande
(wij gaan zitten)

- inleiding

‘van Psalm 1 tot Psalm 150’

- bemoediging lied 121: 1, 2, 4 (oude berijming)
1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer' alleen,
die hemel, zee en aarde,
eerst schiep, en sinds bewaarde.
2.
Hij is al treft u 't felst verdriet,
uw Wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken;
de Heer' zal u bewaken.
4.
De Heer' zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar,
uw ziel voor ramp bewaar'.
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan
en waar g' u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

- kyriëgebed
lied 413: 3
- tekst Psalm 103: 21 - 22
- glorialied lied 89: 5, 7
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DIENST van het WOORD
- tekst Psalm 119 (Hans Bouma)
- lied 119: 1, 66
- lezing Psalm 42: 1 - 6
- lied ‘Zoals een hert reikhalst naar levend water..’
(solist, couplet 1,2,3 en het refrein door de gemeente)

- lezing Psalm 42: 7 - 12
- lied 42: 5, 6, 7 (oude berijming)
5.
Maar de Heer' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
6.
'k Zal tot God, mijn steenrots, spreken:
"Waarom, Heer', vergeet Gij mij?
'k Ga in 't zwart, door rouw bezweken,
Om mijns vijands dwinglandij,
Die mij hoont, mij 't hart doorboort,
Dat gestaag deez' lastring hoort:
Waar is God, op Wien gij bouwdet,
En aan Wien g' uw zaak vertrouwdet?"
7.
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verandren in geluk;
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven.
Ik zal God, mijn God, nog loven.
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- lezing Psalm 108 (Hans Bouma)
- orgelmuziek, improvisatie over Psalm 43
- lied 43 (zanggroep) Claude Goudimel (1514-1572)
- tekst Psalm 73
- pianomuziek, ‘Een vaste burcht is onze God..’
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst / 2e rondgang, Diaconie

- orgelmuziek ‘Freu dich sehr o meine Seele..’ 4te Veränderung
Christian Heinrich Rinck (1770-1846)

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
afgewisseld door ‘Wees het antwoord op ons vragen
kom nabij wie om U roept..’
. onze Vader
- lied 150
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

- orgelmuziek ‘Freu dich sehr, o meine Seele..’
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 7
ma 10 feb
wo 12 feb
do 13 feb
za 15 feb

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

19.45

college van Kerkrentmeesters Consistoriekamer

14.45

‘Zingen in het Gasthuis’

Catharina Gasthuis

19.45

Moderamen

Consistoriekamer

20.00

‘Alles wat Ademt’

Sint-Catharijnekerk

‘Slapen in de Kerk’ (jeugd)

Sint-Catharijnekerk

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

MEDEDELING
Huis-Paaskaars
aan de balie in de kerk kunt u ook dit jaar 2020
een HUIS-PAASKAARS bestellen,
er is een intekenlijst.
(u kunt de bestelling plaatsen tot zondag, 1 maart)
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