
 

E R E D I E N S T 
 

9 mei 2021 
zondag ’Rogate’ 

ook wel ‘bidzondag’ genoemd, is in de christelijke jaar-kalender  
de naam voor de vijfde zondag na Pasen.  

Hierdoor is zondag Rogate ook de laatste zondag voor Hemelvaart.  
Rogate is afgeleid van het Latijnse woord rogare; vragen of smeken.    

De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk 
gebeden werd voor een goede opbrengst van het land, door de reformatie zou dit 
gebruik later overgenomen worden en werd dit de Biddag voor gewas en arbeid. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaart_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biddag_voor_gewas_en_arbeid


 
 

VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek 
 

- stilte 
 

- lied  528  1, 3, 5 cantrix           (wij gaan staan) 
 

- bemoediging en drempelgebed 
v  Onze hulp is de naam van de Heer 
a  die makend is hemel en aarde. 
v  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a  en niet laat varen wat zijn hand begon te doen. 
v  Breng ons bijéén nu, voor dit uur van zegen; 
a  breng ons bijéén nu, van waar we alleen zijn; 
v  breng ons bijéén nu, vanuit hoe we afstand houden; 
a  breng ons bijéén uit onze pijn en onze angst. 
v  Breng ons bijéén nu in de liefde die U ons gaf; 
a  breng ons bijéén nu door de genade die U betoonde; 
v  breng ons bijéén nu in herinnering en belofte; 
a  breng ons bijéén nu als deel van het geheel. 
v  Open ons nu voor dit moment van dankbaarheid; 
a  open ons nu voor deze tijd van nieuwe hoop; 
v  open ons nu, voor de weg die ons wacht; 
a  open ons nu voor uw licht en uw blijdschap! 
  Amen. 
 

- lied  16  (Gezangen voor Liturgie)  cantrix       
(wij gaan zitten) 

- smeekgebed  
- kyriëlied 301k  cantorij 
 

 
 

- glorialied  309a 
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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 Jesaja 45: 15 - 19 
- lied   322 

 

- lezing Johannes 15: 9 - 17 
- lied  667  1, 2 cantrix, 5 orgelvers, 6 cantrix 

 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek 

 
 
 
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 is vandaag bestemd voor 
 

Noodhulp Libanon, Jordanië en Turkije  
Van de miljoenen Syriërs die door de oor log hun land zijn ontvlucht, zijn de 
mees te terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles 

achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in 
deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, 

onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. 
Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 

Vandaag collecteren we hier voor.. 
 

u kunt uw gift overmaken op NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Noodhulp 
 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 
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- lied ‘Kan ooit mijn stem toereikend zijn..’       (wij gaan staan) 

    1, 2 cantrix,  3 orgelvers,  4 cantrix 
 

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

- orgelmuziek 
 

 
         

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling  
voor 3 doelen: Kerk, Diaconie en onderhoud 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDEDELING 

         

op Hemelvaartdag 13 mei a.s. is er geen Eredienst in de Catharijnekerk 
 

 

AGENDA week 19 

         

zo  16  mei 10.00  ds. Dick ter Horst     Sint-Catharijnekerk 
         (Hellevoetsluis) 

         Zondag Exaudi 

          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,  
       

   familie Krabbendam       aan de Gerard van Voornestraat  
  mevrouw Van den Herik - Schuitman aan de Langestraat      
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