EREDIENST
4 oktober 2020
zondag ’17e na Trinitatis’

‘Daniël and the Lions’ Marc Chagall

Israëlzondag
Dienst van Schrift en Tafel
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
______________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Jelle-Jan Holwerda
Jan Meuleman
Ada de Jonge

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Anthoni van Noordt
1619-1675
‘De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein...’
‘Wie is de mens die op zal gaan..’
Psalm 24: 1 en 2

- welkom
- stilte
- lied 147

1 orgel vers
4 voordracht
7 orgelvers
(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.
(wij gaan zitten)

- luisterlied ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat…’
Gij die de stom geslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen U de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.
Nooit was een mens als hij, in hem verstonden
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld.
Waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U - hebt Gij hen nog gezien?
Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,
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geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Gij die dit woord ons ingegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten,
Gij die het licht in ons geschapen hebt,
dat niet de duisternis ons overmeestert,
dat niet het laatste woord is aan de dood Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,
Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.

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 Daniël 6
- lied 54 voorspel
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen

- het WOORD verwoord
- orgelmuziek Anthoni van Noordt
1619-1675
‘Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw Heil’ge berg doen wonen...’
Psalm 15

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de diaconale inzameling tijdens de
Dienst van Schrift en Tafel is traditiegetrouw
voor het Werelddiaconaat
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v gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. . . . zo bidden wij in de naam van Jezus Christus
a Amen.
- lied 840

voorspel
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
3 om thuis te zingen

VIERING van de MAALTIJD van de HEER
- nodiging
- lofprijzing lied 412

voorspel
1 om thuis te zingen

- tafelgebed
v Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen,
a kom over ons met uw Geest.
v Gezegend zijt Gij
om licht en levensadem, woord en geestkracht,
om mensen die leven uit kracht van U,
om Jezus van Nazareth, uw Joods kind.
Die ons voorbeeld werd,
die, tot op het laatst van zijn levensgang,
uw Thora volbracht, toegewijd en trouw.
Die ons leerde gaan
op de oude weg van uw liefdeswoord
naar een goed wijd land waar de dood niet heerst.
Die ons een teken heeft gesteld
waar zijn geest in openbaar en werkzaam is
tot op vandaag.
die op de avond voor zijn dood
brood gebroken heeft
en aan zijn vrienden uitgedeeld die een beker wijn genomen,
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dankzegging en zegening gesproken heeft,
die heeft gezegd:
'Doet dit ter gedachtenis
aan de God die ons bevrijd heeft uit het slavenhuis,
die ons uit de macht van dood bevrijden zal'
Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan,
eten, drinken, delen brood en wijn,
teken van geloof dat niets bij God niet kan:
a dat ook door ons en met ons en in ons
een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is, genoeg voor allen kom over ons met uw Geest.
v Gezegend zijt Gij om Israël, uw heilige wijnstok,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus uw dienstknecht.
Gezegend zijt Gij
om het levend woord van Mozes en de Profeten
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus uw dienstknecht.
Hem noemende gedenken wij
al uw gemartelde, vermiste, weg gegooide mensen voor uw Aangezicht gedenken wij de namelozen
die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog.
a Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen,
kom over ons met uw Geest.
- Onze Vader
- vredewens
- delen van brood en wijn –
- orgelmuziek

Josef Gabriel Rheinberger
1839-1901
Cantilène
Johann Pachelbel
1653-1706
‘Herr Gott, dich loben alle wir...’
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- dankgebed
- lied 868

1 orgelvers
2 voordracht
5 orgelvers

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)

(wij gaan staan)
(wij gaan zitten)

- orgelmuziek

Anthoni van Noordt
1619-1675

‘God is hem zegenrijk nabij...’
Psalm 24: 3

de uitgangscollecte is o.a. voor
de kerk, NL35 INGB 0004 3205 46
de diaconie, NL32 RABO 0365 4804 44
en het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 41
ma

05 okt

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

di

06 okt

14.00

Leerhuis
o.l.v. ds. Harry Doornbos

De Sjoel

do

08 okt

19.45

Moderamen

Consistoriekamer

20.00

‘Alles wat Ademt’

Sint-Catharijnekerk
(hoofdingang)

za

10 okt

16.00

CONCERT koor ‘Magnificat’
Sint-Catharijnekerk
zie info kerk-website betreft doorgang of niet!!

zo

11 okt

10.00

ds. Leo de Leeuw (Scheveningen) Sint-Catharijnekerk

____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

________________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
mevr. Knipscheer-Bostelaar
fam. Van der Linden

aan de Fregat
aan de Van Almondeweg

________________________________________________________________________________________________________
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