
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

28 februari 2021 

zondag ’Reminiscere’ 
(‘Gedenk...’ Psalm 25) 

(2e zondag in de veertigdagentijd) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

de farizeeër en de tollenaar 

 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Anneke Klavers (Spijkenisse) 

ouderling   Teuni Langendoen        
organist    Marco ‘t Hart 
lector     Afke Holwerda 
cantrix    Annemarie Timmer        

 
 
 
 



 

liturgische schikking 
 

Mattheus 25: 35 
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken..’ 

 

water lijkt zo gewoon, het is overal, we bestaan zelf voor meer dan de helft uit 
water maar juist dit hele gewone is essentieel.  

zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. 
ook Gods Geest is overal, net als water, Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. 
zonder Zijn aanwezigheid blijft er weinig van ons over, laten we zorgvuldig 

omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends, laten we er zorg 
voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld 

 

bij de schikking 
 

een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. 
de glazen zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. 

de blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding 
tussen hemel en aarde. 

de vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van 
hyacinten nagels, gecombineerd met 

ranken van de maagdenpalm. 
 

 
 
VOORBEREIDING 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek  Johann Gottfried Walther 

1684-1748 

       'Wer nur den lieben Gott läßt walten..' 
        variatie 1 
 

- stilte 
 

- lied 216 
 

- 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  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 

- lied 282  1, 2 
 

- smeekgebed  
- kyriëlied 301k cantorij 
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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 Psalm 25 
- lied  25a 

 

- lezing Lucas 18: 9 - 14 
- lied 905  voorspel  Gaël Liardon 

1973-2018 

           'Wer nur den lieben Gott läßt walten..' 
             fughetta en koraal 

1, 4  
 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Johann Gottfried Walther 

1684-1748 

       'Wer nur den lieben Gott läßt walten..' 
        variatie 2 
 

- lied 833  (3X)  
 

Neem mij aan zoals ik ben 
Zuiver uit wie ik zal zijn 
Druk uw zegel op mijn ziel 
En leef in mij 

 
 
 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- gaven 
            

de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op 

NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 
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de diaconale inzameling is vandaag bestemd voor 

‘Missionair werk / Kerkgroei’ 
 

u kunt uw gift overmaken op 

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

o.v.v. Missionair werk 
 

 

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

 

- lied 422   
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gesproken) 
 

- orgelmuziek  Georg Böhm 
1661-1733 

       'Wer nur den lieben Gott läßt walten..' 
        variatie 1 en 2 
 

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 een bijdrage storten op het nummer 
    dat staat in het kerkblad van Maart !  
    meer informatie: www.vastenactie.nl 
 

Huispaaskaars 
   wanneer u dit jaar een z.g. ‘huispaaskaars’ wilt bestellen 
    kan dit nog t/m 3 maart bij mw. Hennie Deur tel. 0181.414931 
 

 

AGENDA week 9 

 

 di  02  mrt 19.45  Pastorale- en Diaconale raad  digitaal 
 

  do  04  mrt 19.45  Kerkenraad (extra)      digitaal 
 

  zo  07  mrt 10.00  ds. Harry Doornbos      Sint-Catharijnekerk 
              Zondag Oculi  (3e Zondag in de Veertigdagentijd) 

          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.catharijnekerk.nl 
 

 

 

     de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend,  
       

   familie Van der Jagt – De Visser  aan het Angelus Merulaplein  
  mevrouw Schouten - Oosthoek  aan de Hoonaardweg      

 

4 

http://www.vastenactie.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.catharijnekerk.nl/

