
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

7 maart 2021 

zondag ’Oculi’ 
‘Mijn ogen zijn op de Heer gericht’ 

(Psalm 25: 7 ber.) 
(3e zondag in de veertigdagentijd) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos 
ouderling      Herman Bloemhof  
organist    Jan Meuleman 
lector     Marjon Hogeweg 
cantor    Willem Chr. Meyboom        



 
 

liturgische schikking 
 

‘de vreemdeling onderdak bieden..’ 
Mattheus 25: 35 

 

                   ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op..’ 
 

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. 
In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent. 

Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander.  
De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. 

Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. 
Een mens, net als jij, met mooie en minder mooie kanten. 

En tenslotte : als je de ander toestaat jou echt te zien. 
Een mens. net als hij, met mooie en minder mooie kanten.  

Als dat lukt dan gaat de rest vanzelf. 
 

bij de schikking 
 

onderdak geven is ook zorgen voor veiligheid en een thuis 
dit voorjaar vonden we een vogelnestje tijdens het snoeien van de tuin  

een warme veilige thuisplaats 
we leggen het bij de opening van het hart 
in de vaasjes plaatsen we een groot blad  

een blad dat als dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind  
aan het grote glas hangen kleine flesjes met een paar viooltjes 

de nederige kleine bloemetjes mogen schuilen in de geborgenheid 
de vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind harde 

en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegen komt 
 

 

VOORBEREIDING 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 

       1685-1750 

       Praeludium in g 
       BWV 558/1 
 

- stilte 
 

- lied  276  voorspel 

1 cantor, 2 orgel, 3 cantor 
       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. 
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- drempelgebed  
v  . . . . . . . 
   zo roepen wij tot U, 

Heer, ontferm U,  
Christus, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons. 

 

- lied  25b  voorspel 
refreinen  declamatie 

       voorzang  cantor 
       (luisterlied) 

 
 
 

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 20: 1 - 17 
- lied  310  voorspel 

1 cantor, 2 declamatie, 3 cantor, 4 orgel, 5 cantor   
       om thuis te zingen 

 

- lezing Johannes 2: 13 - 22  
- lied  999  luisterlied   

 

- het WOORD verwoord 
- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 

       1685-1750 

       ‘Dies sind die heil'gen zehn Gebot'…‘ 
        BWV 635 
 

- lied  979  voorspel 
1, 4 cantor, 6, 9 declamatie,  12, 14 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 

 

 

3 



 

de diaconale inzameling is vandaag bestemd voor 

KiA ‘Voorjaars Zendingsweek’ 
 

u kunt uw gift overmaken op 

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

o.v.v. Zendingsweek 
 

  

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

 

- lied  825  voorspel 
       1, 2, 8 cantor 
       om thuis te zingen 

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gesproken) 
 

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 
       1685-1750 

       Fuge in g 
       BWV 558/2 
 

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 
 

 

AGENDA week 10 

 

 ma 08  mrt 19.45  Kerkrentmeesters      digitaal 
 

  do  11  mrt 19.45  Moderamen        digitaal 
 

  zo  14  mrt 10.00  ds. Ineke Zuurmond     Sint-Catharijnekerk 
              Zondag Laetare  (4e 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,  
       

   mevrouw Van Driel - Van der Voorde  aan de Commandeurstraat  
  familie Van der Burgh        aan de Ruiter      
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