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31 januari 2021 
zondag ’Septuagesima’ 
zeventigste dag voor Pasen 

 
 
 

 
 
 

Protestantse Gemeente Brielle 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Leo de Leeuw  (Scheveningen) 

ouderling   Herman Bloemhof      
organist   Marco ‘t Hart  
lector    Ada de Jonge 
cantrix   Annemarie Timmer      



VOORBEREIDING 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek  Gaël Liardon 1973-2018 

'Es ist das Heil uns kommen her'    Fughetta 

(Luthers lied voor deze zondag) 

- stilte 
 

- lied 97 1, 3  cantrix 
 

- 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  O Heer, keer U naar ons toe  

en doe ons weer leven met hart en ziel. 
  Laat ons Uw stem horen en Uw liefde ervaren, 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 

- lied  97 4  cantrix 
 

- smeekgebed 
- kyrië & gloria  ‘Spätzenmesse”,   

KV 220  
Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Kyrie, eleison   Heer, ontferm u 
Christe eleison  Christus, ontferm U 
Kyrie eleison   Heer, ontferm U 
 

Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibipropter magnam gloriam tuam. 
Domine deus , Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.  
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.  
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatationem nostram. 
Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.  
Quoniam tu solis Sanctus, tu solis Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe. 
Cum Sanco Spiritu in gloria Dei Patris. Amen 
 

Eer zij God in den hoge en vrede op aarde  
voor mensen van goede wille. 
Wij loven U, wij zegen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U. 
Wij brengen U dank voor uw grote heerlijkheid.  
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Heer God, Koning des hemels, God, Vader Almachtig. 
O Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon, Heer en God.  
Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm u over ons. 
Gij die de zonden der wereld wegdraagt, neem ons gebed aan. 
Gij die zetelt aan de rechterhand van God, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt heilige, Gij alleen de Heer,  
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest,  
in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen 

 
 

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 Deuteronomium 18: 15 - 22 
- lied  314  1, 2  cantrix 

 

- lezing Marcus 1: 21 – 28 
 

21. Ze gingen op weg naar Kafarnaum, en op eerstvolgende sabbat ging 
Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22. Ze waren diep 
onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met 
gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23. Er was in de synagoge ook een 
man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:  
24. 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je 
gekomen om ons te vernietigen Ik weet wel wie je bent, de heilige van 
God'.  25. Jezus sprak hem streng toe en zei: “Zwijg en ga uit hem weg!”. 
26. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een 
luide schreeuw. 27. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar 
zeiden: “Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als 
hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd”. 28. Het 
nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. 

 

- lied 944  1, 2, 3  cantrix  
 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Gaël Liardon 1973-2018 

'O dass ich tausend Zungen hätte'  
 

- lied: Lied 260   André Troost (Marcus 1: 21 - 28)  ‘Zingende Gezegend’ 
 

orgelvoorspel 
cantrix 

1. Alom verheffen zich de stemmen: 
demonen van verholen haat; 
zij overschreeuwen ons en klemmen zich vast aan wie hun ruimte laat, 
en wie bezwerend tot hen komt staat machteloos en zwijgt verstomd. 
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2. Niet slechts rondom ons zijn die stemmen, 
terzijde, buiten ons bestaan, 
zij zijn ook in ons, niet te temmen – als leeuwen vallen zij ons aan. 
Heer, is uw macht dan niet zo groot als  die van duivel en van dood? 

 

3. Godlof! Hoog boven al die stemmen: 
één woord, één stem, een stem met macht, 
die niet te stuiten al die stemmen verjaagt, verdrijft als licht de nacht, 
tot eenmaal elke tegenstem voorgoed verstomt en zwijgt voor Hem! 

 
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 

 

 

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

 

- lied 834  1, 2, 3 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen   (gesproken) 
 

- orgelmuziek  Gaël Liardon 1973-2018 

'Es ist das Heil uns kommen her'  
 
 

AGENDA week 5 

 

 do  04  feb 19.45  Pastorale- en Diaconale-raad  digitaal 
 

  zo  07  feb 10.00  dr. Peterjan van der Wal    Sint-Catharijnekerk 
              Zondag Sexagesima 
          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.catharijnekerk.nl 
 

 
 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

   familie Molnar            aan de Plantageweg 
  mevrouw Miezelmoe - Van Eijbergen  aan de Jan de Klerkstraat  
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