EREDIENST
2 februari 2020

zondag ’4e na Epifanie’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
__________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Erik-Jan Stam (’s Hertogenbosch)
Joke van der Lugt
Jan Meuleman
Trudy Morgenstern

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 135: 8, 9, 10

(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 967: 1, 2, 3, 4, 6
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons
- glorialied 400: 1, 2, 3, 9, 12

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons
(Liedboek voor de Kerken 1973)
2

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 ‘Liefde is blij zijn..’
- lezing Deuteronomium 30: 15 - 20
- lied 316
- lezing Openbaringen aan Johannes 1: 9 - 18
- lied 492 (Liedboek van de Evangelische Broeder Gemeente Nederland)
Een ding is nodig tot ons heil:
te blijven in de Heer,
en Hem naar lichaam, ziel en geest
te leven meer en meer,
Dan gaan wij, sterk in zijne kracht
verzekerd dat geen aardse macht
ons hart geheiligd door die band,
ooit rukt uit zijne hand.

- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 442
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 823: 1, 4, 5

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 6
ma 03 feb

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

20.00

‘het Gesprek’ over ‘Imperfectie’
tussen theologie en filosofie
gast, Mr. Kees van der Staaij

De Sjoel

(fractieleider SGP, Tweede Kamer)

di

04 feb

14.00

Leerhuis

De Sjoel

do 06 feb

19.45

Diaconale- en Pastorale Raad

De Sjoel

vr

15.00

Ommeloopkring

Vlinderhof 4

07 feb

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

MEDEDELINGEN
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)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalmendienst in de Catharijnekerk
Zondagmorgen 9 februari is er in de Catharijnekerk een bijzondere dienst,
geheel gewijd aan de Psalmen. In deze dienst maken we een rondreis door de
psalmen. Een dienst met muziek van orgel en piano, samenzang, solozang en
declamatie. Daar tussendoor in plaats van een preek verbindende teksten.
Menigeen denkt bij psalmen misschien aan oude teksten die niet meer van
deze tijd zijn. Maar in feite zijn ze nog altijd zeer actueel. Ze gaan over de weg
van God en mensen door de tijden heen. Het begint in de eerste psalm met
een belofte en eindigt in psalm 150 met een groots loflied, waarin alle kwade
tegenstemmen tot zwijgen zijn gebracht. Tussen dat begin en einde gaat het
dan over alles wat mensen maar kunnen meemaken op die weg. Over
herkenbare gevoelens van hoop en vrees, vreugde en verdriet, over schuld en
vergeving, recht en onrecht, wijsheid en dwaasheid. Kortom over deze wereld
van ons met al wat daarin gebeurt aan goed en kwaad, zichtbaar in krant en op
tv en vlak in je eigen buurt.
Talloze psalmen hebben tot op vandaag mensen geïnspireerd, bemoedigd,
getroost. Ze zijn op velerlei wijze verwerkt in gedichten, klassieke en moderne
songs.
Centraal in deze dienst staat psalm 42, over de mens die zoekt naar God,
soms wanhopig, dan weer met het volste vertrouwen. Voor velen is God
tegenwoordig een levensgrote vraag. Misschien kan deze dienst helpen om
met deze vraag om te gaan en iets van een antwoord te vinden.
De dienst wordt geleid door ds. Harry Doornbos. aanvang: 10.00 uur.
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