
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

3 april 2022 

zondag ’Judica’ 
… doe mij recht, o Heer.  (Psalm 43) 

(5e in de veertigdagentijd) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

themadienst ‘Wat is Wijs? 
 
 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Eibert Kok 
ouderling  Jacqueline Groenewegen 
diaken     Ada de Jonge 
organist   Jan Meuleman  
lector   Klaas Jut     



 
 

 

liturgische schikking 

 
thema:  ‘ben je klaar voor het feest?’ 

 

het Bijbelgedeelte van Spreuken 1: 20-33 is een oproep 
een oproep tot wijsheid 
roepen, horen, luisteren 

wijsheid roept om aandacht 
luister naar mij 

 
bij de schikking 

 

de boog als teken van feest 
een bel om extra aandacht te vragen om te luisteren 

de bloemen kleuren paars in deze tijd van inkeer 
 

 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   Anthoni van Noordt 
        1619-1675 

        ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij...’ 
        Psalm 22 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek   Klaas Bartlema 
        1918-1997 

        ‘O God, kom mijn geding beslechten...’ 
        Psalm 43 
        de Psalm van de zondag 
 
 

- stilte 
 

- bemoediging en drempelgebed 
v  Onze hulp is in 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. 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
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- lied    Psalm 43  3, 4            (wij gaan staan) 

    berijming, Datheen, 1566 
 

    Laat Uw klaarheid, o God waarachtig 
En Uwe trouw ons schijnen zoet. 
Dat die ons geleiden aandachtig 
Tot Uwen heil'gen berg eendrachtig, 
En tot Uwe tenten zeer goed, 
Met een need'rig gemoed. 

 

Daar zal ik dan vrijmoedig wezen 
Om tot Gods altaar vrij te gaan, 
Tot God, Die mijn vreugd' is geprezen, 
En mijn geneugte uitgelezen; 
Dies zal ik vro de harpe slaan, 
En prijzen nu voortaan. 

      

 (wij gaan zitten) 

- Monnikenkoor 
 

  . ‘Laudemus virginem mater est et eius filius Jesus est…’ 
    Laten wij  de maagd moeder en haar zoon Jezus wij prijzen. 
 

  .  ‘Cuncti simus concanentes…’ 
     Laten wij samen zingen. 
 

  .  ‘Gaudete…’ 
  Verheugt u 
 

- gebed om ontferming 
- lied   320   1, 2, 3               

 
 
 

 
 
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 
 

- moment met de kinderen  
- projectlied  (zie bijlage) 

 

- lezing Spreuken 1: 20 - 33 
- lied  846  orgelmuziek 
       declamatie, 1, 2 
       orgelmuziek   
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- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek   Pierre Pidoux 
        1905-2001 

        ‘Wilt heden nu treden voor God, den Here...’ 
        gezang 414       

Liedboek voor de Kerken 1973 
 

        Wilt heden nu treden voor God den Heere,  
Hem boven al loven van herten seer, 
End' maken groot zijns lieven namens eere, 
Die daar nu onsen vijant slaat terneer. 

 

- lied  708  6, 13   
 

 
 
 
 
 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
                     

voor de kerkelijke inzameling: NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 

 

 

   

KiA Missionair werk, zondag 3 april 
vandaag is de Diaconale collecte voor Moldavië. 

 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg 

en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 
christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 
worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij 

hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een 
gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals 

een douche en wasgelegenheid 
 

u kunt de KiA steunen door storting op 
 NL32 RABO 0365 4804 44 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 
o.v.v. Moldavië 

 

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

 

- de kinderen komen terug 
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- lied   848                 (wij gaan staan) 

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen     (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Fantasia in c-moll 
        BWV 537 

 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 
 
 
 

BIJZONDERE BIJEENKOMST 

 

samen ‘The Passion’ kijken! 
 

zoals ieder jaar wordt op Witte Donderdag (14 april a.s.) 

‘The PASSION’ 
opgevoerd en uitgezonden! 

een mooi ‘televisiespektakel’ over de laatste dagen van Jezus’ leven, 
vol prachtige (pop)muziek. 

 

dit jaar gaan we dit samen in De Sjoel bekijken! 
iedereen is van harte welkom, natuurlijk zorgen we voor een drankje 

en wat lekkers, we maken er een fijne avond van. 
je bent vanaf 20.00 uur welkom in De Sjoel, Turfkade 16. 

de uitzending start om 20.30 uur. 
 

 
SPECIALE KERKDIENST 

 

Zondag, 10 april Palmpasen 
 

 
 

10 april is het Palmzondag, op deze ochtend gaan we in de 

kindernevendienst Palmpasenstokken maken. Kom jij ook!! 
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MEDEDELING  

 

40-DAGEN KALENDER 
 

zoals andere jaren is dit jaar ook een 40-dagen kalender vervaardigd, 
u kunt deze 40-dagen kalender iedere dag lezen op de 

website van de kerk, via deze link: 
https://www.protestantsegemeentebrielle.nl/ 
actueel/veertigdagentijdkalender-2022-75 

 

* 
VASTENMAALTIJDEN 

 

ook dit jaar zijn er ‘Vastenmaaltijden’  
zij worden gehouden in het kerkgebouw aan de Kerkstraat 

de laatste maaltijd is 6 april a.s. 
u wordt verwacht om  17.30 inloop, start 17.45 uur tot +/- 19.15 uur 

 

-  de intekenlijst ligt in de kerk op de balie - 
 

* 
VASTENACTIE 

 

ook dit jaar is er in de 40 dagentijd de bekende ‘VASTENACTIE’, 
dit jaar voor een doel dat o.a. door een Briellenaar letterlijk en figuurlijk 

wordt georganiseerd!  Het betreft Bram Poldervaart, hij voorziet in Zuid- 
Senegal diverse scholen van boeken, schoolmaterialen en verbetering 

van klaslokalen en o.a. de voorziening van water, etc. 
 

u kunt uw gift voor de Vastenactie geven in de VASTENACTIEDOOS  
bij de uitgang van de kerk, de actie loopt t/m Pasen! 

 

 

AGENDA week 14 

     

ma  04  apr 13.30  Crea-doe-middag       De Sjoel 
 

wo 06  apr 17.30  Vastenmaaltijd        Kerkstraat 10 
         (zie mededelingen) 
 

do 07  apr 19.45  ‘Alles wat Ademt’       Sint-Catharijnekerk 
                      (hoofdingang) 
 

zo 11  apr 10.00  zondag ‘Palmpasen’      Sint-Catharijnekerk 
         ds. Eibert Kok 
         (zie mededelingen) 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 
 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

    mevrouw Hilly Timmerman   aan de Clarissenstraat  
   mevrouw Ria Deur       aan de Plantageweg 
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