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(zestigste dag voor Pasen) 

 
 
 

 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 

voorganger  dr. Peterjan van der Wal  
ouderling   Rienk Koopmans 
organist    Jan Meuleman 
lector    Auke Jan van den Hout    



VOORBEREIDING 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 
       1685-1750 

       Praeludium in c 
       BWV 549/1 
 

- stilte 
 

- lied 67  voorspel 

      1, 2 cantorij 
      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. 
 

- drempelgebed  
v  Heer, onze God, 

wat zijn wij zonder U? 
Onze geest heeft uw licht nodig, 
onze wil uw kracht, 
onze ziel uw vrede. 
Neem ons leven in uw hand 
en reinig ons van ongerechtigheid. 

  Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus. 
a  Wijs ons de weg, vandaag en morgen 
  en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 

- lied 67  3 declamatie 
 

- smeekgebed  
- tekst Zonder maat is Gods erbarmen, 

weidser dan de oceaan; 
zo vol mildheid is Zijn oordeel, 
meer dan vrijheid bieden kan. 
 

Onze zorgen, onze zonden, 
vallen juist de hemel zwaar; 
nergens is het oordeel milder 
en genadiger dan daar. 
 

Want de mate van Gods liefde, 
overstijgt de mensenmaat; 
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 niemand is zo ruim van harte, 
kent zo’n milde overdaad. 
 

Met de maat waarmee wij meten 
en Hem menen trouw te zijn, 
doen wij Hem te kort; wij denken 
van Zijn liefde veel te klein. 
 

Zo voluit geldt Zijn bevrijding, 
Die met bloed bezegeld is: 
danken wij niet onze vreugde, 
aan Hem die gekruisigd is? 
 

Deze rijkdom aan genade, 
geldt ook wat te wachten staat: 
nieuwe scheppingen die bloeien, 
als de hemel open gaat. 
 

Kenden wij maar liefdes eenvoud, 
waar wordt dan Zijn woord van eer; 
niets dan vreugde zou ons deel zijn, 
louter vreugde in de Heer. 

 

      Sytze de Vries  
uit: ‘Het liefste lied van overzee’ 

 
 
 
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 Psalm 142 
- orgelmuziek  Detleff A. N. Krüger 
       * 1948 

       ‘Tot god de Heer hief ik mijn stem..’ 
       Psalm 142 

 

- lezing Marcus 1: 29 - 39 
- lied 837  1, 4  declamatie  

 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Jan D. van Laar 
       * 1936 

       ‘Iedereen zoekt U, jong of oud..’ 
       lied 837 
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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 657  voorspel 

      1, 3, 4  cantorij 
      om thuis te zingen 

 

- v wegzending en zegen 
  a  Amen    (gesproken) 
 

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 
       1685-1750 

       Fuge in c 
       BWV 549/2 

 
AGENDA week 6 

 

 ma 08  feb 19.45  Kerkrentmeesters      digitaal 
 

  do  11  feb 19.45  Moderamen        digitaal 
 

  zo  14  feb 10.00  ds. Harry Doornbos      Sint-Catharijnekerk 
              Zondag Quinquagesima 
          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.catharijnekerk.nl 
 

 
 

     de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend,  
      als dank voor het werk aan het nieuwe kerkblad  
     en de constructie van de nieuwe Website van onze Kerk, naar 
 

   familie Wolters          aan de Voorstraat 
  mevrouw Trudy Morgenstern    aan de Boterstraat  
   familie Klein           aan de Clarissenstraat     
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