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‘HET GOEDE LEREN DOEN!’ 
 

 

Week van het gebed voor de eenheid 
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liturgische schikking 

gesprokkelde takken, grillig en verschillende vormen, bij elkaar 

gehouden met touw, tot een stevige basis  

de zachte krans van mos symboliseert dat wij er voor de ander 

moeten zijn. Sneeuwbessen, omdat we samen dragen, we kunnen 

niet zonder die ander. Ook hangen wij kaartjes aan de takken; wat 

is ‘goed doen’ voor mij?  

onder het bloemstuk staat een schaal deze werd tijdens de viering 

gevuld met water; Water dat verwijst naar onze doop. En ook vindt 

u stenen bij deze liturgische schikking, zij stellen onze 

persoonlijke en voorouderlijke geschiedenis voor 
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- orgelmuziek   Herman van Vliet 
        1941-2018 

‘Zomaar een dak boven wat hoofden…’ 
- welkom 
 

- lied         276   

 

- opening 
 
- oproep tot zelfonderzoek                

 

- koorlied   Jésus Le Christ…   
 
 
- uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving 
  schuldbelijdenis en vergeving vanuit Jesaja 1,  12 - 18  

 
voorganger        We worden uitgenodigd om onze zonden te belijd 

met de woorden van de profeet Jesaja.  
 
Jesaja                en wanneer jullie voor Mij verschijnen -  
                          wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?  
                          Houd op met die zinloze offergaven. (12 - 13a)  
 
allen      Vergeef ons Heer 

 
Jesaja               Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, 

nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat 
wangedrag. (13b - 14) 

 
allen Wij vragen vergeving voor de medeplichtigheid van 

kerken aan het kwaad van het kolonialisme dat 
wereldwijd gevoeld wordt.  

 
Jesaja  Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen 

af, ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. Aan jullie 
handen kleeft bloed. (15) 

 
allen Wij vragen vergeving voor onze zonden van 

onrecht en onderdrukking die de diversiteit en 
harmonie van uw schepping geweld aandoen. 

de voorganger giet een kan water in de schaal  
bij het liturgisch bloemstuk 
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Jesaja Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik 
kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer 
goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, 
kom op voor wezen, sta weduwen bij. (16, 17) 

allen U, die ons schoongewassen hebt in het levende 
water van de doop, vergeef ons opnieuw en verzoen 
ons met elkaar en met de schepping.  

 
Jesaja  De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al 

zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als 
sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 
(18)  

 
voorganger  Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van uw 

zonden, zodat u recht kunt doen, vriendelijk kunt zijn en 
nederig kunt wandelen met uw God. 

De almachtige God verhoort onze gebeden, ontfermt 
zich over ons en vergeeft onze zonden.  

 
allen    Wij danken God.  
 
lied  ‘Zoek eerst het koninkrijk van God…’ 

 
- gebed 

  

- moment met de kinderen 
 
 
- Evangelielezing Mattheus 25,  31 - 40    (gezongen) 

        ‘ik was hongerig…’ 
 
- lezing Efeziërs 2, 13 – 22 

- lied  72a   voorzang, cantor 
        refreinen, allen 
     

- overdenking    
 

- orgelmuziek   Johan van Dommele 
        * 1927 

        ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten…’ 
        Psalm 72 
 

- stenen met hun verhaal  
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- lied   1007  1,2 cantor 
 

3, 4, 5, 6, 7 allen 

 
 

GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
  1e  rondgang, project Senegal, Studieplan van Bram Poldervaart 

2e  rondgang, voor de stookkosten van de kerk tijdens deze viering. 
 

- orgelmuziek   Adriaan Cornelis Schuurman 
        * 1904-1998 

        ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten…’ 
        Psalm 72 
 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 

 
. onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

- de kinderen komen terug 
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- lied   990 

 
-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 
       1685-1750 

       ‘Herr Christ, der ein’ge Gottes-Sohn 
       BWV 601 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA week 03 

 

ma 16  jan 13.30  Crea-doe-Club       De Sjoel 
 

do  19  jan 20.00  ‘Alles wat Ademt’      Sint-Catharijnekerk 
                     (hoofdingang) 
 

zo  22  jan 10.00  3e Zondag na Epifanie          
 

          ds. EIBERT KOK      Sint-Catharijnekerk 
            te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 ________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
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Uitnodiging KBO - PCOB 
 

ledenmiddag, dinsdag 17 januari 2023 
 

De SJOEL 
Turfkade 16, Brielle 

 

aanvang, 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
 
 

 
 

ledenmiddag! 
 

                    p r o g r a m m a 
 

‘van Weilanden naar Woonwijken’ 
 

met Bob Benschop  
historicus 

 

werkzaam bij het Streekarchief  
Voorne-Putten en Rozenburg 

 

  
 Hij zal deze middag veel vertellen over het ontstaan van Voorne-Putten, 
 aan de hand van foto’s uit de collectie van het Streekarchief en andere 
 instellingen wordt in beeld gebracht, hoe de samenleving te maken  
 kreeg met de gevolgen van de Deltawerken etc. 

 

vooraf aanmelden bij:    Maty van der Kooij, 0181.414503 
             Pola Stavleu, 0181.415248 

 

VAN HARTE WELKOM!!! 
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