
 
 

E R E D I E N S T 
 

24 juli 2022 
zondag ’6e na Trinitatis’ 

 
 

 

 
 
 

thema, de christelijke vrijheid 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
__________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Peterjan van de Wal  (Rockanje)    
ouderling    Teuni Langendoen 
diaken      Herman Bloemhof 
organist    Marco ‘t Hart 
lector    Janneke Schoemaker    



 

vrijheid 
 

vandaag willen we ons laten inspireren door woorden uit het vijfde 
hoofdstuk van Paulus' Brief aan de Galaten, over christelijke vrijheid en 
over de vruchten van de Geest, tegen het licht van de tien geboden en het 
grote gebod. 
 

VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst…’ 
        Psalm 92 
        improvisaties 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied  92  1, 2               (wij gaan staan) 
 

- 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. 
 

- drempelgebed  
v      Hoor ons aan, Eeuwige God. 
a      Hoor naar ons bidden. 
v      Hier zijn wij, God, 

 als deel van uw wereldwijde gemeente, 
 om kind bij U aan huis te zijn. 
 Keer U naar ons toe 

a   en doe ons weer leven met hart en ziel. 
v  Gastvrije God, 
  reik ons, zo verschillend als we zijn, Uw hand 
a   en geef ons uw heil. 
v  Vergeef al wat wij misdeden 
a  en doe ons weer in vrede leven. 
v      Wijs ons de weg, vandaag en morgen 
     en alle dagen van ons leven. 
a    Amen.  
 

- lied   92  3              
(wij gaan zitten) 

 

- smeekgebed  
- kyriëlied  299e 
 

- glorialied   704 
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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  de tien geboden en grote gebod,  door Karel Eykman  
 

1.     Ik ben de God die jullie God is. Ik heb jullie vrij gemaakt toen 
       jullie verdrukt werden. Zorg dan dat je vrij blijft, houd je aan Mij. 
2.    Denk niet dat je alles van Mij weet als je voor je zelf een 
    vastomlijnd beeld van Mij gemaakt hebt. 
3.     Noem Mijn naam niet bij zaken waar Ik niet mee te maken  
    wil hebben. 
4.   Op Mijn dag zal iedereen vrij zijn, dat moet je vieren.  

Laat elkaar dan ook vrij op Mijn dag. 
5.   Je vader en moeder horen bij je.  

Laat ze niet in de steek, dan leef je. 
6.    Leef zo dat moord niet nodig is. 
7.    Blijf trouw aan wie bij je hoort. 
8.    Houd niet voor jezelf wat ook van anderen is. 
9.    Praat niet zo over een ander dat je niet te vertrouwen bent. 
10.  Ga niet zo met een ander om, dat het je er alleen maar om gaat  
      hetzelfde te krijgen wat die ander al heeft. 

 

            met andere woorden: 
1    Houd van God in je denken, doen en voelen  

     en dan komt het er op aan 
2.       dat je houdt van de mensen met wie je te maken krijgt 
       want zij zijn net als jij. 

 

- lied  310  1a, 2v, 3m, 4a, 5a 
 

- lezing Galaten 5: 1, 6, 13 - 26 

- lied   841  1, 2 
 

- uitleg en verkondiging  
- orgelmuziek  William Walond 
          1725-1770 

Diapason movement 
 

- lied   969  1a, 2m, 3v, 4a 
 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
 

                           
  

voor de kerkelijke inzameling: NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 
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de diaconale inzameling NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

 

 

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

 
- lied   871                (wij gaan staan) 

 
-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek  Thomas Sanders Dupuis 
1733-1796 

Trumpet Voluntary 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 

AGENDA week 30 

     

ma 25  juli  19.00  3e Beiaardconcert      Sint-Catharijnetoren 
         ANDRE KUKOLJA (Amersfoort) 
 

        20.15  6e Orgelconcert       Sint-Catharijnekerk 
         AART BERGWERFF (Breda) 
 

za  30  juli  16.00  4e Inloopconcert       Sint-Catharijnekerk 
         LEO HANS KOORNNEEF (Simonshaven) 

           JOS VAN DEN ENDEN blokfluit 
 

zo  31  juli  10.00  zondag ‘7e na Trinitatis’    Sint-Catharijnekerk 
         Morgengebed 
             vg.’s   Rienk Koopmans 
            Willem Chr. Meyboom  
            te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

ma 01  aug 19.00  4e beiaardconcert      Sint-Catharijnetoren 
           BAS DE VROOME (Delft) 
 

         20.15  7e Orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
         SIETZE DE VRIES (Groningen)  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

      familie Van Veen        aan het Catharijnehof  
    mevr. Steenbergen - Luyendijk   aan het Slagveld 
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