EREDIENST
31 mei 2020

zondag ’Pinksteren’
vijftigste Paasdag
feest van de Geest

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling
Herman Bloemhof
organist
Marco ‘t Hart
de Catharijne Cantorij, o.l.v. Rinus Verhage

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 668 (antifoon)
- lied 68 ‘in de schaduw van de Psalmen’
Hans Bouma

- lied 668 (antifoon)
- 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 668 (antifoon)
- lied 68 (orgelimprovisatie)
- lied 668 (antifoon)
- kyriëgebed lied 671 (gesproken)
‘Nun bitten wir den heiligen Geist..’
Johann Godfried Walther (1684-1748)

- glorialied 675

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed van de zondag ‘Come holy Ghost..’ cantorij
(een lied bij de zeven gaven van de Geest:
wijsheid, verstand, raad, sterkte, wetenschap,
godsvrucht, ontzag voor de Heer.)
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Come, Holy Ghost, our souls inspire,
and lighten with celestial fire.
Thou the anointing Spirit art,
who dost thy sevenfold gifts impart.
Thy blessed unction from above
is comfort life, and fire of live.
Enable with perpetual light
the dullness of our blinded sight.
Anoint and cheer our soiled face
with the abundance of thy grace.
Keep far from foes, give peace at home:
where thou art guide, no ill can come.
Teach us to know the Father, Son,
and thee, of both, to be but One,
that through the ages all along,
this may be our endless song:
Praise to thy eternal merit,
Father, Son and Holy Spirit.

- lezing Deuteronomium 16: 9 - 12
- lied 678 1 orgel
2 voorganger
3 orgel
4 voorganger
5 voorganger
9 orgel
- lezing Handelingen 2: 1 - 13
- lied 671 ‘Nun bitten wir den heiligen Geist..’
Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973)

- het WOORD verwoord
- orgel ‘Komm heiliger Geist, Herre Gott..’ (fughetta)
Andreas Armsdorff (1679-1699)

- lied 701 1 voorganger
2 orgel
3 voorganger
4 orgel
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
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2e rondgang,
de diaconale inzameling is vandaag voor het

Kerk In Actie ‘Pinksterzending’
kunt u uw bijdrage hiervoor overmaken op

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 687 orgelimprovisatie
- slotwoord
- v wegzending en zegen
a Amen
- luisterlied ‘Missa Solemnis’ t. Huub Oosterhuis / m. Tom Löwenthal
‘Nog voor chaos, leegte, afgrond van donker..’
Nog vóór chaos, leegte, afgrond van donker,
nog vóór licht werd, hemel, zon over aarde,
was het woord en sprak het woord
en werden wij mensen.
In het woord is zwijgen tasten waken
in het woord is wachten luisteren horen in het woord ontstaan wij, mensen uit mensen.
In het woord is zon en aarde voor allen,
grond die draagt. licht, verte, rozen, rivieren,
wijd onder wolken wegen en steden,
huizen van mensen.
Die ons voor de dood niet hebt geschapen,
die ons hult in taal opdat wij leven,
spreek ons voort,
dat niet verstommen wij, deze mensen.

_______________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
Mw. Jansen - Van der Hoek
aan de Van Alkemadelaan
Fam. Zoer
aan de Landvoogdes
_______________________________________________________________________________________________________
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