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zondag ’Exaudi’
Wezenzondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt.
in het Latijn wordt deze zondag ook Exaudi (verhoor) genoemd.
de naam wezenzondag is ontstaan omdat men in de Eredienst op de veertigste dag
na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is.
Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen.
centrale tekst uit de bijbel is Johannes 14 vers 18:
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
deze zondag ligt tussen het vertrek van Jezus en de komst van de Heilige Geest, vandaar de naam
Wezenzondag.

Marc Chagall ‘Ascensionem (Hemelvaart)
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VOORBEREIDING
- welkom vanuit de Sint-Catharijnekerk
- orgelmuziek
- stilte
- lied 640f
- lied 27: 1 orgelimprovisatie
2 gelezen
- lied 640f
- 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 640f
- lied 27: 4 gelezen
- lied 640f
- smeekgebed
- kyrië 301k (wisselzang stem en orgel)
- gloria ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr..’ orgel
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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 Ezechiël 39: 21 - 29
- lied 68 1 orgelimprovisatie
2 gelezen
- lezing Johannes 17: 1 - 13
- lied 653: 1 gelezen
3 orgelimprovisatie
7 gelezen
- uitleg en verkondiging
- orgel ‘Wer nur den lieben Gott läßt walten..’
George Böhm (1661-1733)

- lied 662 1 gelezen
2 orgelimprovisatie
3 gelezen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang,
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
2e rondgang,
de diaconale inzameling is vandaag voor het

WERELDDIACONAAT
kunt u uw bijdrage hiervoor overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Werelddiaconaat
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- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 663: 1 orgelimprovisatie
2 gelezen
- v wegzending en zegen
a Amen
- orgelmuziek

_______________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
Mw. Smeets - Van Adrighem
aan de Lijnbaan
Mw. De Jong - Bolk
aan de Ommeloop
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