EREDIENST
23 mei 2021
zondag ’Pinksteren’

Sint-Catharijnekerk
_________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
cantrix

ds. Harry Doornbos
Jacqueline Groenewegen
Marco ‘t Hart
Corrie van der Heiden
Annemarie Timmer

liturgische schikking

de Geest spreekt alle talen
rood is de kleur van Pinksteren
van vuur en van liefde
Gloriosa staat voor tongen van vuur
vervuld met Geest, in vuur en vlam de wereld in
een deur staat open om te gaan
en wereldburger te worden
VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek
Andreas Armsdorf
1670-1699

‘Komm, heiliger Geist, Herre Gott..’
fughetta

- stilte
- lied ‘Alles wacht op U vol hoop..’

(wij gaan staan)

tekst, Huub Oosterhuis / muziek Antoine Oomen
psalm 104

Alles wacht op U vol hoop,
alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

- 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 roepen wij tot U
- 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
672 1 cantrix
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed van de zondag ‘Herschep ons hart..’
tekst, Huub Oosterhuis / muziek Thom Löwenthal

Herschep ons hart
heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet.

- lezing Genesis 11: 1 - 9
- lied
68
voorspel, Bert Lassing *1940
3, 9 cantrix

- lezing Handelingen 2: 1 - 11
- lied
686 1 cantrix, 2 orgelvers, 3 cantrix
- het WOORD verwoord
- orgelmuziek improvisatie, ‘Wij leven van de wind..’
lied 687

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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De MAALTIJD van de HEER
- lied 672

4 cantrix

- nodiging
- lofprijzing

984
1 cantrix, 2 orgel, 3 cantrix, 4 en 5 declamatie, 6 cantrix

- tafelgebed en ‘Onze Vader’
- vredewens
- delen van brood en wijn –
- orgelmuziek

Johann Gottfried Walther 1684 - 1748

‘Nun bitten wir den heiligen Geist..’
- dankgebed
AFSLUITING
- lied 773

(wij gaan staan)

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

- orgelmuziek

Friedrich Wilhelm Zachau 1663 - 1712
‘Komm, heiliger Geist, Herre Gott..’

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 2 doelen: Werelddiaconaat en onderhoud

AGENDA week 21
wo

26

mei 20.00

Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’

consistoriekamer

do

27

mei 19.45

Kerkenraad

digitaal

zo

30

mei 10.00

ds. Harry Doornbos
Sint-Catharijnekerk
Zondag Trinitatis
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,
mevrouw Roos - Folmer
aan de Kotter
familie Boogaard
aan de Alexander Verhuellstraat
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