EREDIENST
4 april 2021
zondag ’Pasen’

Pasen

Marc Chagall

liturgische schikking

‘Wie God liefheeft moet ook de ander liefhebben’
1 Johannes 4: 21
De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken.
De dorstige laven. De hongerige voeden.
De vreemdeling onderdak bieden.
De naakten kleden.
De doden begraven.
Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja! De Heer is opgestaan!
bij de schikking
wie God liefheeft, heeft ook de ander lief
het hart is vol bloemen
de stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen
allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt
de vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes
zo verbinden we de tijd vóór Pasen met Pasen

Sint-Catharijnekerk
_______________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
cantor

ds. Harry Doornbos
Jacqueline Groenewegen
Jan Meuleman
Coby van Ommeren
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Johann Sebastian Bach
1685-1750

Präludium und Fuge in B
BWV 560

- diaken
ontsteken en binnendragen van de Paaskaars
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Christ lag in Todesbanden...’
BWV 625

- stilte
- lied

630

voorspel
1 cantor, 2 orgelvers, 4 cantor
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 tot in eeuwigheid
a
en niet laat varen de werken van zijn handen.
(wij gaan zitten)

- drempel- en smeekgebed
v
.......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a
Amen.
- lied

118

voorspel
2, 6 cantor, 10 orgelvers
om thuis te zingen
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed voor de Paasmorgen
- lied

322

voorspel
1 cantor, 2 declamatie, 3 cantor
om thuis te zingen

- lezing Johannes 20: 1 - 10
- lied
632 voorspel
1 cantor, 2 declamatie, 3 cantor
om thuis te zingen

- lezing Johannes 20: 11 - 18
- lied
626 voorspel
1 cantor, 2 orgelvers, 3 cantor, 4, 5 declamatie,
6 orgelvers, 7 cantor, 8 orgelvers
om thuis te zingen

- het WOORD verwoord
- lied
608 koor o.l.v. Tom Löwenthal / Antoine Oomen piano

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de diaconale inzameling tijdens de
Dienst van Schrift en Tafel is traditiegetrouw
voor het ‘Werelddiaconaat’
u kunt uw gift overmaken op

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
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MAALTIJD van de HEER
- lied

618

voorspel
6, 7 cantor
om thuis te zingen

- v nodiging
- v lofzegging
- lied
404e voorspel
cantor
om thuis te zingen

- v tafelgebed
- a onze Vader
- vredewens - delen van brood en wijn - orgelmuziek

Georg Philipp Telemann
1681-1767

‘Christ lag in Todes Banden...’
Anton Wilhelm Leupold
1868-1959

‘Jesus, meine Zuversicht...’
- dankgebed
- lied
634

voorspel
1, 2 cantor
om thuis te zingen

(wij gaan staan)

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

- orgelmuziek

Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Heut‘ triumphiret Gottes Sohn...’
BWV 630

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 2 doelen: Wereld Diaconaat en onderhoud
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MEDEDELING
Vastenactie
dit jaar kunnen geen Vastenmaaltijden georganiseerd worden..!
de Interkerkelijke Vastenactie gaat wél door met het thema

‘Werken aan je Toekomst’
wanneer u mee wilt doen kunt u tot deze week een bijdrage storten
op het nummer dat staat in het nieuwe kerkblad!!
meer informatie: www.vastenactie.nl

AGENDA week 14
do

08

apr

19.45

Pastorale- en Diaconale raad

zo

11

apr

10.00

ds. Jan Wilschut (Rockanje)
Sint-Catharijnekerk
voor kerkleden van postcode 3232 en 3237
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

digitaal

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
familie Van Veen
aan de Akkers
familie Schwartz
aan de Wielingen
familie Verdoorn
aan de Van Alkemadelaan
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