EREDIENST
27 december 2020
zondag ’1e na Kerst’

Simeon en Anna

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
solozang

ds. Harry Doornbos
Herman Bloemhof
Marco ’t Hart
Jeanette de Bruin
Annemarie Timmer

MORGENGEBED
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek
- stilte
- lied 93 keervers

(cantorij)

vers 1
onberijmd
keervers

- 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.
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed
- lied 93 keervers

(cantorij)

vers 2
onberijmd
keervers

- lezing Jesaja 61: 10 - 62: 4
- lied 176 1 solozang
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- lezing Lucas 2: 27 - 40
- lied 176 3 solozang

- het WOORD verwoord
- lied 362 1, 3 solozang
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- 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
tekst
muziek

Huub Oosterhuis
Tom Löwenthal

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, schoonheid en brood,
gerechtigheid is 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
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

- v woord
- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
- orgelmuziek
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
familie Menkveld
aan het Maarland ZZ
mw. Dina Langendoen - Nobel
aan de Langestraat
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