EREDIENST
2 augustus 2020
zondag ’8e na Trinitatis’

Marc Chagall

Dienst van Schrift en Tafel
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
____________________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Jacqueline Groenewegen
Jan Meuleman
Arjan Monteny

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

'Der Herr ist mein getreuer Hirt . .' (Psalm 23)
Johann Pachelbel (1653 - 1706)

‘Duo over den 23sten Psalm . .’
Dick Sanderman (*1956)

- welkom
- stilte
- lied 276

voorspel
1 allen
2 allen

(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 276

voorspel
3 allen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
. . . . . . zo roepen wij tot U,
- 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 273 voorspel
1 om thuis te zingen
4 om thuis te zingen
5 om thuis te zingen
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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
- lezing Mattheus 14: 13 - 23
- lied 383 voorspel
1
2
3
4
5

om thuis te zingen
om thuis te zingen
orgel bew. I
Folkert Grondsma (1944-2000)
voordracht
orgel bew. II
Folkert Grondsma (1944-2000)

- het WOORD verwoord
- orgelmuziek ‘Gebed des Heeren . .’
Jan Zwart (1877-1937)
Geef heden ons ons daag'lijks brood;
betoon uw trouwe zorg in nood;
Gij weet wat elk op aard' behoev';
dat ons dan geen gebrek bedroev';
dat nooit uw zegen van ons wijk';
die maakt alleen ons blij en rijk.

- lied 995

voorspel
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
de diaconale inzameling tijdens de
Dienst van Schrift en Tafel is traditiegetrouw
voor het Werelddiaconaat van Kerk In Actie
u kunt deze overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Werelddiaconaat

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. . . . . zo bidden wij in naam van Jezus Christus
a AMEN.
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- lied 282

voorspel
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
3 voordracht
4 voordracht

VIERING van 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,
die telkens aan ons is doorgegeven
door alle eeuwen heen en overal.
Zoveel is ons ontschoten of ontnomen,
verdampt of spoorloos zoekgeraakt
in het zwaar geweld der tijden.
Maar met uw Naam bent U nabij gebleven
met al wat daarin veilig is gesteld,
eens en voorgoed, voor ieder van ons.
Daarom zingen wij U toe:
- lied 412

voorspel
1 om thuis te zingen

v Gezegend zijt Gij door Jezus Christus, onze broeder,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
Nederig tot het bittere einde
heeft hij een brood genomen, het gebroken
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u’.
Zo heeft hij ook de beker genomen en gezegd:
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit om mij te gedenken’.
a Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat hij komt.
4

v Gedenk Gij ons, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest,
tot onze vertroosting en vrede.
Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie zijn voorgegaan
op de weg van geloof, hoop en liefde.
En behoed in ons het visioen van uw Rijk,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd,
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’.
In navolging van Jezus bidden wij U:
a Onze Vader . .
- vredewens
- delen van brood en wijn
- orgelmuziek 'Schmücke dich, o liebe Seele . .'
(BWV 654)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

- dankgebed
- lied 869 voorspel

(wij gaan staan)

1 allen
3 allen
7 allen

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
(wij gaan zitten)

- orgelmuziek

'Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist . .'
(BWV 667)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 32/33
ma

03 aug 19.00
20.15

beiaardconcert
FRANS HAAGEN

Sint-Catharijnetoren

orgelconcert
SANDER VAN DEN HOUTEN

Sint-Catharijnekerk

zo

09 aug 10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Jan Willem Doff (Rotterdam-Ommoord)
voor de gehele gemeente

ma

10 aug 19.00

beiaardconcert
JASPER STAM

Sint-Catharijnetoren

orgelconcert
BAS DE VROOME

Sint-Catharijnekerk

20.15
za

15 aug 16.00

orgelconcert
RIK MELISSANT

zo

16 aug 10.00

Eredienst
ds. Janneke Herweijer
voor de gehele gemeente

Sint-Catharijnekerk

ma

17 aug 19.00

beiaardconcert
GIJSBERT KOK

Sint-Catharijnetoren

zo

20.15

orgelconcert
Sint-Catharijnekerk
GEERTEN VAN DE WETERING

23 aug 10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Harry Doornbos
afscheid- en bevestiging ambtsdragers
voor de gehele gemeente

_______________________________________________________________________________________________________

de Sint-Catharijnekerk is te bezoeken/bezichtigen
van maandag t/m zaterdag, 10.30 - 16.30 uur
deze maand augustus ook op de zondag van 12.00- 16.00 uur
________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

____________________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
Familie Zoer
aan de Landvoogdes
Familie Simons
aan de Vroedschap
____________________________________________________________________________________________________________
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