
 
 

E R E D I E N S T 
 

1 mei 2022 
zondag ’Miserere cordia’ 

‘Gods goedertierenheid...’ Psalm 33: 5 

 
 
 

 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Piet Schelling  (Monster)   
ouderling    Dirk Wolthaus 
diaken      Ada de Jonge 
organist    Jan Meuleman 
lector    Joke van der Lugt    



 

 

 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   Georg Böhm 
        1661-1733 

        ‘Christ lag in Todesbanden...’ 
        IGB 13 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied   216                  (wij gaan staan) 

 
- 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. 
v  Wij kijken uit naar woorden van hoop, 
a  wees aanwezig in ons midden. 
v  Heer, wij verlangen naar vrede, 
a  kom ons tegemoet. Amen. 
 
- lied   33  1, 8              

(wij gaan zitten) 
 

- smeekgebed  
v  . . . . . .  daarom roepen wij tot U, 
a 

  
 

- loflied   146c  1 
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DIENST van het WOORD 
 

- groet 
  v  De Heer zij met u, 
  g  ook met u zij de Heer.  
 

- litanie bij de opening van de Schrift 
voorganger 

God, hier zijn wij, 
   mensen van heinde en verre, 
   verlangend naar uw nabijheid en kracht. 
   Daarom vragen wij: 
allen 

 
voorganger 
   Wij, levend in een wereld 
   getekend door vervreemding  
   en hunkerend naar liefde. 
   Daarom vragen wij: 
allen 

 
voorganger 

Wij, die zoveel last met ons meedragen 
   en wachten op de levende 

die ons hoort en hoop geeft. 
Daarom vragen wij: 

allen 

 
 

3 



 
voorganger 

Wij, die ons zo vaak beklemd voelen 
   en het zicht op de juiste weg missen -  
   dat wij gezocht en gevonden worden! 

Daarom vragen wij: 
allen 

 
voorganger 

Heer, 
   door uw goedheid zal geen mensenkind verloren gaan. 
   Uw vrede zal uw schepping bewaren. 
   Daarom zingen wij U toe:  
allen 

 
 

- moment met de kinderen  
 

- v bij de lezingen   
- lied   791   1, 2, 3 
 

- lezing Hooglied 5: 2 - 7  
- lied  791   4, 5, 6 
 

- lezing Johannes 21: 1 - 14 
- orgelmuziek   Gijs van Schoonhoven 

       *1953 

       ‘Terwijl wij Hem bewenen...’ 
           lied 644 

- uitleg en verkondiging   ‘als het tegen zit – hoe dan verder? 
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- lied  ‘Zeg mijn broeders…’    bij Johannes 21 

 

Zeg mijn broeders dat ik leef 
en hun nieuwe toekomst geef, 
dat ik grenzen overschrijd: 
eeuwigheid vervult de tijd. 
 

Zeg mijn zusters dat zij gaan 
naar dit land mij achterna; 
liefde bouwt zich daar een huis, 
overwint het dode kruis. 
 

Zeg de mensen dat mijn Geest 
in bezit genomen heeft 
wie geloven wat ik zeg  
en mij volgen op de weg. 
 

Zeg de mensen het bericht 
dat zij worden opgericht 
en getuigen moeten zijn 
voor wie doodgelopen zijn. 

 
 
 
 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
 

                     

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

 

 

 

voor de diaconale inzameling: NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

 

 

- orgelmuziek   Wim Ruessink 
       *1965 

       ‘Kom nu met zang en roer de snaren…’ 
       Psalm 33   (Psalm van de zondag) 

 

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

 

- kinderen komen terug 
- lied  708   6              (wij gaan staan) 
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- v wegzending en zegen 
  a  Amen    (gezongen) 
 

- lied 708   1 
 

- orgelmuziek   ‘Wilhelmus van Nassouwe…’ 
        improvisatie 

 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA week 18 

     

ma 02  mei 13.30  Crea-doe-middag       De Sjoel 
 

do 05  mei 20.00  ‘Alles wat Ademt’       Sint-Catharijnekerk 
                      (hoofdingang) 
 

zo 08  mei 10.00  zondag ‘Misericordia’      Sint-Catharijnekerk 
         ds. Helene Perfors (Koopvaardijpredikant, Oostvoorne) 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

   mevrouw  Lenie Marijs          aan de Ommeloop  

  mevrouw Wil Lagerweij-Pfijffer     aan de Ruy, Oostvoorne 
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