EREDIENST
2 mei 2021

zondag ’Cantate’
‘Zingt de Heer een nieuw lied..’

(Psalm 98)

Marc Chagall

Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
cantor

ds. Evert Jan Vledder (Hellevoetsluis)
Joke van der Lugt
Jan Meuleman
Auke Jan van den Hout
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Johann Sebastian Bach
1685-1750

Präludium und Fuge in G
BWV 557

- welkom en mededelingen
- orgelmuziek

Bernard Winsemius
*1945

'Zing een nieuw lied voor God de Here...'
Psalm 98
(Psalm van de zondag)

- stilte
- lied

98

voorspel
1 cantor

(wij gaan staan)

om thuis te zingen

- 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.
- lied

98

voorspel
3 cantor
om thuis te zingen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië
v Heer, ontferm U
a Heer, ontferm U
v Christus, ontferm U
a Christus, ontferm U
v Heer, ontferm U over ons a Heer, ontferm U over ons
- glorialied
659 voorspel
1, 2, 3 cantor
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 bij de opening van de Schrift
- lezing Exodus 19: 5 - 8
- lied
310 voorspel
1, 2 cantor
om thuis te zingen

- lezing Johannes 14: 1 - 14
- lied
534 voorspel
1, 2 cantor
om thuis te zingen

- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek Nico van den Hooven
1933-1991

'Zing voor de Heer een nieuw gezang...'
adagio, vivace
lied 655

- lied

419

voorspel
1, 2, 3 cantor
om thuis te zingen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
de diaconale inzameling kunt u overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
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- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied

657

voorspel
1, 2 cantor

(wij gaan staan)

om thuis te zingen

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

- orgelmuziek

Albert de Klerk
1917-1998

‘Zing een nieuw lied voor God de Here...'
Psalm 98
(Psalm van de zondag)

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 3 doelen: Kerk, Diaconie en onderhoud

AGENDA week 18
zo

09

mei 10.00

ds. Christiaan Donner

Sint-Catharijnekerk

(’s Gravenhage)

Zondag Rogate
voor alle kerkleden, vooraf aanmelden
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl
_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
familie Van Geest
aan de Watering
mevrouw Zoer - Lasker
aan de Landvoogdes
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