EREDIENST
13 december 2020

zondag ’3e in de Advent’
‘Gaudete’ (Verheug je..)

3e ADVENT
Protestantse gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
______________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
solozang

ds. Christiaan Donner ‘s Gravenhage
Jacqueline Groenewegen
Marco ‘t Hart
Joke van der Lugt
Annemarie Timmer

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Johann Christoph Bach
1642-1703

‘Aus meines Herzens Grunde..’
- stilte
- lied ‘Bijna gaat het misten..’

tekst
melodie

Gabriël Smit
Fokke de Vries

Bijna gaat het misten: de mensen bewegen
Snel en onrustig en in zichzelf verdiept,
het licht is traag, het houdt de stemmen tegen,
de wind hangt willoos in het grauw verschiet.
Wij raken langzaam los van alle dingen,
niets is er dat ons nog verbergen kan,
wij zoeken overal herinneringen,
maar weten er de vruchteloosheid van,
tot alles uit een hart is weggeslagen
en er niets meer over is dat ons nog kent, Dan plotseling begint een helder vragen,
voorzichtig eerst, wij zijn het licht ontwend,
maar onweerstaanbaar groeiend door de dagen,
zingend en stralend, - want het is Advent.

- bemoediging

- Epistellezing voor zondag ‘Verheug je!’
1 Thessalonicenzen 5, 15-22
- drempelgebed
v
.......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a
Amen.
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- kyriëgebed
- kyrië 301k

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed om Licht en Geest
- Profetenlezing Jesaja 65: 17 - 25
- lied 766 1 solozang, 2 orgelvers, 3 solozang
- Evangelielezing Johannes 1: 19 - 28
- lied 528 1, 3, 5 solozang
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek Dietrich Buxtehude
1637-1707

‘Nun komm, der Heiden Heiland..’
BuxWV 211

- lied ‘Straks bijeen..’ liedboek ‘Met hart en ziel’
zang, Anneke van Giersbergen

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
de diaconale inzameling kunt u overmaken op

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 452

solozang

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
- orgelmuziek

Johann Christoph Bach
1642-1703

‘Von Gott will ich nicht lassen..’

AGENDA week 51/52
‘Levende Adventskalender’

Sleepseweg 9

ma

14

dec 19.45

Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

zo

20

dec 10.00

ds. Helene Perfors
Sint-Catharijnekerk
4e Adventzondag
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

VANDAAG

15.30

_____________________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
familie Vis
familie Zoer

aan de Watering
aan de Landvoogdes
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