EREDIENST
11 oktober 2020
zondag ’18e na Trinitatis’

De apostel Paulus, St. Pietersplein, Rome.

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Leo de Leeuw (Scheveningen)
Rienk Koopmans
Marco ‘t Hart
Jeannet Posma

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Johann Pachelbel
1652-1706

Ricercar in c deel I
- stilte
- lied 92 1, 2 om thuis te zingen

(wij gaan staan)

- bemoediging
v
Onze hulp is de naam van de Heer,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft,
v
die trouw houdt in eeuwigheid,
a
en niet laat varen de werken van zijn handen.
- drempelgebed
v Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
g zie ons hier staan
v wij die van U hebben gehoord,g hoor Gij ons aan.
v uw naam is dat Gij mensen helpt,g wees onze hulp,
v en dat Gij alles hebt gemaakt,g maak alles nieuw
v en dat Gij ons bij name kent,g leer ons U kennen,
v die Bron van leven wordt genoemd,g doe ons weer leven,
v die hebt gezegd: Ik zal er zijn,g wees hier aanwezig.
Amen.
- lied 92 3 om thuis te zingen

(wij gaan zitten)
2

- smeekgebed
- kyriëlied 301k

- glorialied 705

1, 4 om thuis te zingen

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
- Apostellezing II Korintiërs 4: 5 – 11

vertaling, NBG 1951

5 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf
als uw dienaren om Jezus’ wil. 6 Want de God, die gesproken heeft: Licht
schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te
verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van
Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die
alles te boven gaat, van God is en niet van ons: 8 in alles zijn wij in de druk,
doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; 9 vervolgd,
doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren; 10 te allen tijde
het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van
Jezus zich in ons lichaam openbare.11Want voortdurend worden wij, die
leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van
Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

- lied 723

1 om thuis te zingen

- Evangelielezing Mattheüs 28: 16 – 20 vertaling NBV
16. De elf gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht,
17. En toen zij hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.
18. Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en
op de aarde. 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door
hen te dopen in de naam van Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 20. En
hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiïng
van deze wereld.

- lied 723

2 om thuis te zingen
3

- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
Johann Pachelbel
1652-1706

Ricercar in c deel II
- lied 240

1, 2, 3

om thuis te zingen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de diaconale inzameling tijdens deze
Dienst is voor de Brielse VOEDSELBANK

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 967

1, 5, 7 om thuis te zingen
(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
(wij gaan zitten)

- orgelmuziek

Johann Pachelbel
1652-1706

Ricercar in c deel III
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 42
ma

12 okt

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

19.45

College van Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

do

15 okt

19.45

Kerkenraad

Sint-Catharijnekerk

zo

18 okt

10.00

ds. Harry Doornbos

Sint-Catharijnekerk

____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
mevr. H. van den Herik
aan de Langestraat
fam. Posma - Hoeksema
aan de Hoogaars
4

