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Groen, kleur van de schepping, leven, hoop en groei 
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Van harte welkom in deze startdienst!  
De start van het nieuwe seizoen waarin allerlei activiteiten, binnen de 
beperkingen van de coronamaatregelen, weer gaan beginnen. U 
wordt van harte uitgenodigd om mee te doen! 
In deze viering lezen we één van de bijbelgedeeltes die opgenomen 
zijn in de tuin vol verhalen, de brief van Paulus aan de gemeente in 
Efeze.  
 
Bij deze zondag is een liturgische schikking gemaakt: 
 
De tekst uit Efeze is een lofprijzing op God die de gemeente geeft 
als middel om de hoogte, diepte, lengte en breedte van de liefde van 
Christus te leren kennen. 
We starten vandaag met een nieuw seizoen, met alle mogelijkheden 
die we in ons hebben als gemeente, mogen we hier vol vreugde aan 
beginnen. 
 
De verschillende vaasjes en bloemen symboliseren de diversiteit in 
onze gemeente; geen mens is hetzelfde. Iedereen kan iets bijdragen 
met zijn of haar talenten, net als elke bloem een eigen kenmerk heeft 
en samen in de schikking een geheel vormt. 
De gebruikte bloemen zijn voornamelijk in het blauw, deze kleur 
staat voor goddelijkheid. De grassen in de schikking staan voor één 
grote familie. 
Als gemeente hechten we aan elkaar en proberen iets van het licht 
van God door te geven, in de schikking wordt dit gesymboliseerd 
door de klimop. Klimop groeit naar het licht en hecht zich. 
De liturgische kleur is groen, symbool voor hoop, groei, leven en 
toekomst 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Wilco Kleinhesselink 

m.m.v. Catharinacantorij o.l.v. Elske te Lindert 
ouderling: Bert van der Haar 

diaken: Lineke Flokstra 
lector: Hans de Mol 

kosters: Anneke en Bert van der Haar  
beeld en regie: Pieter ten Boom 



VOORBEREIDING OP DE DIENST 
Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier, J.S. Bach 
Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
  en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
Begroeting  
Aansteken van de kaarsen 
De cantorij zingt 'Waar vriendschap heerst en liefde' (J. Valkesteijn) 
 

 Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed: Lied 298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 710b (cantorij) 
Gelukkig wie wonen in uw huis, 
eeuwig loven zij U. 
 
Lied 84: 1 en 3 (allen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 
Lied 710b (cantorij) 
 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
Inleiding op de dienst 
 
Kyriegebed 
 v. … 
 zo bidden wij allen: we zingen Lied 299d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. … 
 zo bidden wij: Lied 326:  
 
cantorij: 1 Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 
 

allen: 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cantorij: 3 Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 
 

allen: 4 Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 
 

cantorij: 5 Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 

allen: 6 O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

 



Schriftlezing:   Efeziërs 3:14-21   
14

Daarom buig ik mijn 
knieën voor de Vader, 

15
die 

de vader is van elke 
gemeenschap in de 
hemelsferen en op 
aarde. 

16
Moge hij vanuit zijn 

rijke luister uw innerlijke 
wezen kracht en sterkte 
schenken door zijn 
Geest, 

17
zodat door uw 

geloof Christus kan gaan 
wonen in uw hart, en u 
geworteld en gegrondvest 
blijft in de liefde. 

18
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de 

breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 
19

ja de liefde van 
Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult 
volstromen met Gods volkomenheid. 
20

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig 
veel meer te doen dan wij vragen of denken, 

21
aan hem komt de eer 

toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
v. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied: Gezang 400: 1, 8, 9 en 12 (Liedboek 1973) 
 
1    Almachtige, verheven Heer, halleluja, 

 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 

 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 

 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 

 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

8    Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 

 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 

 
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 

 
en bonte bloemen overal, halleluja. 

 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
9    Geloofd om elk die U bemint, halleluja, 

 
en tot vergeven is gezind, halleluja, 



 
in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, 

 
eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja. 

 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
12    Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 

 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 

 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 

 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 

 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 970 
allen 1 

 
cantorij 2 Ranken zijn er vele, 

één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 
 

allen 3 Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 



cantorij 4 Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 
als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 
 

allen 5 Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank en voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen 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. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1

e
  collecte: diaconie voor ¼, 2

e
  collecte: kerk voor ¼  en 3

e
 collecte: 

Bouw de kerk in Syrië weer op voor ½.  Je kunt je gift ook 



overmaken met de GIVTapp.  De collecte in de kerk wordt gehouden 
bij de uitgang. Daar staat een mandje waar u uw gift kunt geven. 
 
Orgelspel: Trio in G-Dur, A. Sorge 
 
             We gaan staan 
Slotlied: 416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 



4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Cantorij: 'Anthem of praise' (Sally deFord) 

All creatures of our God and King 
Lift up your voice and with us sing, 
Let the alleluias ring 
Join in the anthem of praise. 
 
Rejoice! thou sun with golden beam, 
Thou silver moon with softer gleam 
Wake ye stars, nor longer dream 
Join in the anthem of praise. 
 
Thou rushing wind that art so strong 
Ye clouds that sail in Heaven along, 
Roll ye thunder, mighty in song 
Join in the anthem of praise. 
 
Let all things their Creator bless 
The wonder of his works confess 
Worship Him in thankfulness 
Join in the anthem of praise. 
 
Dear mother earth who day by day 
Unfoldest blessings on our way 
Field and flow’r His glory display 
Join in the anthem of praise. 
 
Thou flowing water, pure and clear 
Make music for thy Lord to hear 
Alleluia! Sing and rejoice! 
Heaven and nature find a voice! 
Alleluia! Sing and rejoice! 
Swell creation’s joyful noise! 
 



Let all things their Creator bless 
The wonder of his works confess 
Worship Him in thankfulness 
Join in the anthem of praise 

 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen (gesproken) 
v.   … 
      
g. (gezongen) 
 
 
 
 
    

We gaan zitten 
 

Orgelspel: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
M. Reger 

  
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 
 
Na de dienst is er de mogelijkheid om koffie te drinken (alleen bij 
mooi weer). Bij de uitgang (Simonsplein) staan koffie en thee 
ingeschonken in kartonnen bekers op een tafel. Buiten staat de 
suiker en de melk.  
Wilt u s.v.p. buiten ook de 1½ mater afstand tot elkaar aanhouden! 
 
Er staat al een hele tijd een boom in de Catharinakerk. Tijdens de 
lockdown heeft een aantal gemeenteleden wensen opgestuurd, die 
in de boom zijn geplaatst. Aan het begin van het nieuwe seizoen 
geven we ze graag aan elkaar door:



Maar de hemel draagt ons 
Liefde wordt niet moe. 
 
Gods goedheid is te groot voor het 
geluk alleen, 
Zij gaat door alle nood, door heel 
het leven heen. 
 
Waar je woont op deze wereld, 
tussen bloemen of beton 
Elke dag is er nieuw leven 
Elke dag een nieuwe zon 
Elke dag een nieuwe kans 
Om opnieuw op weg te gaan 
en te zoeken naar een wonder 
naar de God in ons bestaan. 
 
Dat je er bent 
maakt je de moeite waard 
 
Open je hart die liefde geeft 
je de kracht 
om te vergeven 
en los te laten. 
 
Al lijkt de toekomst 
niet voorspoedig 
begin toch elke dag 
blijmoedig 
 
Geef dat wij door deze crisis 
denken over 
en oefenen van  
een nieuwe levensstijl. 
Dat de crisis hiervoor 
een stimulans mag zijn 
En dan moeten we  
“door het oog van de naald” 
(Matteüs 19:24) 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Dat we ons vast mogen houden 

aan de gedachte dat we over enige 
tijd weer lijfelijk samen mogen 
komen en samen zingen! 
 
Verheugt u in de Heer 
te allen tijd, 
nogmaals zeg ik: verheug u! 
 
Middenin stormachtige tijden 
voor de frisse wind 
voor alles wat wordt opgeruimd 
De mensen die me daarbij steunen 
De hoop die ik heb 
De kracht die me gegeven wordt 
De nieuwe wegen die zich 
aftekenen 
Simpelweg danken en gaan. 
 
In een gelijkwaardige communicatie 
wordt geven tegelijkertijd 
ontvangen. 
In het samen zoeken naar heelheid 
ervaar ik God. 
 
Het pure witte licht 
van Gods aanwezigheid 
is als een bliksemschicht 
een keerpunt in de tijd. 
In stilte, ongezien 
en stralend, onverwacht 
herrijst de Levende 
uit dood en donk’re nacht. 
Waar Pasen wordt gevierd 
is dood voorbijgegaan 
Daar wortelt weer de hoop 
in ’t menselijk bestaan. 
(Marijke de Bruijne) 
 

Een nieuwe frisse morgen 
opstaan met de Heer 
Weg met angstgevoelens 
onze zorgen 
Een nieuwe dag, een nieuwe start 
niet alleen, maar geborgen 
die sterken mijn hart. 
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Woorden klinken samen 
Bidden geeft kracht 
Zingen van hoop 
in wat de wereld wacht. 
Amen. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt  
dat Gij ons dient.  
 
Gij zijt in alles  
diep verscholen,  
in al wat leeft 
en zich ontvouwt. 
 
Je kunt leven zonder rijkdom, 
zonder roem, zonder werk 
maar zonder tederheid 
overleef je niet. 
Mijn god,  
in uw onmetelijke wijsheid en 
hartstocht 
laat diep in onze harten  
stromen van tederheid 
eindeloos vloeien, 
zodat de liefde regeert 
tot het einde van onze dagen. 
 
Een glimlach kost niets 
en geeft een goed gevoel. 
Geef ze ruimhartig! 
 
Wij leven van hoop 
en verlangen. 
Wij zien bij het blijde licht 
en ademen de zoete lucht van de 
toekomst. 
en zo leven wij  
of anders hebben wij geen leven. 
Ondanks alles en ondanks het virus 

ondanks de angst 
en ondanks de dood. 
Omdat de lente  
van niets wist. 
En iedereen leerde  
wat de kracht  
van leven is.’ 
 
Leven is  
samenleven 
en elkaars  
lasten dragen. 
 
God of peace 
Relax the tensions 
Of my body 
Still the anxiety 
Of my mind 
Calm the storms 
Of my heart 
Give me courage to wait 
Let peace flow in me 
Through me 
From me 
The deep, deep peace 
Of God! 
 
Hoop is een lichtje 
in je hart 
dat vandaag moed geeft 
en morgen kracht. 
 
Geloof, hoop en liefde, 
en de meest van deze  
is de hoop. 
Omdat de hoop altijd weer 
z’n weggetje vindt 
naar het punt daar waar 
de liefde begint. 
Geloof, hoop en liefde 
en de meest van deze is de hoop 
op geloof in de liefde.

 


