
 

E R E D I E N S T 
 

16 mei 2021 
zondag ’Exaudi’ 

 
 

Wezenzondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt.  
in het Latijn wordt deze zondag ook Exaudi (verhoor) genoemd, de naam wezenzondag is 

ontstaan omdat men in de Eredienst op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus 
naar de hemel gegaan is, Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten 

kan voelen.  centrale tekst uit de bijbel is Johannes 14 vers 18:  
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. deze zondag ligt tussen het vertrek van 

Jezus en de komst van de Heilige Geest, vandaar de naam Wezenzondag. 
 

 
 

Marc Chagall  ‘Ascensionem (Hemelvaart) 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
__________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Dick ter Horst  (Hellevoetsluis) 

ouderling   Rienk Koopmans  
organist   Jan Meuleman 
lector    Bettie Bergwerff 
cantor   Willem Chr. Meyboom 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wees_(kind)


 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 
        Präludium und Fuge in e 
        BWV 555 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Folkert Grondsma 
        1944-2000 

        ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here...’ 
        Psalm 27 
        de Psalm van de zondag 
 
 

- stilte 
 

- lied  214  voorspel                   (wij gaan staan) 

       1, 4, 7 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. 

(wij gaan zitten) 

- lied  27  voorspel             

       1, 4 cantor 
       om thuis te zingen 
 

- smeekgebed  
- kyrië 
v Heer, ontferm U       a Heer, ontferm U 
v Christus, ontferm U               a  Christus, ontferm U 
v Heer, ontferm U over ons     a Heer, ontferm U over ons 
 

- glorialied  665 voorspel 

       1 cantor,  2 orgelvers, 3 cantor, 4 orgelvers, 5 cantor  
       om thuis te zingen 

 
2 



 
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 1 Petrus 4: 12 - 19 
- lied   726  voorspel 
       6 cantor 
       om thuis te zingen  

 

- lezing Johannes 14: 15 - 20 
- lied  663  voorspel 
       1, 2 cantor 
       om thuis te zingen 
  

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Willem Vogel 
       1920-2010 

       ‘Heer, komt in deze tijd...’ 
        lied 662 
 

- lied  662  voorspel 
       3, 4 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 

 

 

 

de diaconale inzameling is vandaag bestemd voor 
 

de Pinksterzending  
omdat op zondag 23 mei (Pinksteren) ook een dienst  van 

Schrift en Tafel is, wordt er voor het Werelddiaconaat ingezameld. 
daarom is deze zondag 16 mei de bekende collecte voor de Pinksterzending 

 

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

o.v.v. Pinksterzending 
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- gebeden 

. dankgebed 

. voorbeden en stil gebed 

. onze Vader 
 
- lied   670  voorspel             (wij gaan staan) 

       1 cantor, 6 orgelvers, 7 cantor 
       om thuis te zingen 

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

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 

       1685-1750 

       ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist...’ 
       BWV 667 

 
         

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

 

 
 
 
 
 
 

AGENDA week 20 

         

ma  17  mei 19.45  College van kerkrentmeesters   digitaal 
 

di   18  mei 19.45  Colleges van Pastoraat en Diaconie digitaal 
 

do  20  mei 19.45  Moderamen         digitaal 
 

zo  23  mei 10.00  ds. Harry Doornbos       Sint-Catharijnekerk 
         Zondag Pinksteren 
         Eredienst van Schrift en Tafel 

          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,  
       

   mevrouw Zijlstra - Lispet       aan de Stadsmuur  
  mevrouw  Van der Meijden - Van Rij   aan de Stadsmuur     
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