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Hartelijk welkom op deze derde zondag van advent in de 
Catharinakerk. Deze zondag de naam “gaudete” oftewel “verheugt 
u”. Een voorbereidingstijd op een groot feest zoals advent is een 
periode van bezinning en van inkeer en draagt om die reden de kleur 
paars. Halverwege die voorbereidingstijd is het of je even een 
vooruitblik krijgt op wat komen gaat. Het licht van het komende feest 
weeft vreugdevolle witte draden door het paars van inkeer en 
bezinning. Daarmee verschiet het paars in rose. Dat is dus ook de 
eigenlijke kleur van deze zondag, maar omdat we die niet hebben 
onder onze antependia en stola’s houden we de kleur paars aan.  
Het licht dat op deze zondag door het paars heen geweven wordt, 
weeft zich ook door deze dienst. De profetie van de na de 
ballingschap levende derde Jesaja is hoopvol van toon en schildert 
een toekomst waar je vol verwachting naar reikt: God herschept, 
maakt nieuw, zegent. En dat is nodig ook, want het zit in de tijd direct 
na de ballingschap nog niet zo mee. Er is een economische crisis, er 
is armoede, de hoopvolle woorden van de tweede Jesaja (die van 
tijdens de ballingschap) lijken niet uit te komen. Door dat donker van 
de bodem ingeslagen verwachtingen heen wijst Jesaja op God, op 
herscheppen, op vrede die komen zal. 
Ook door de evangelielezing loopt een spoor van licht. Johannes 
verwijst ernaar. Ook de Doop heroriënteert je leven op wat van 
Godswege gebeurt, op dat herscheppen waar Jesaja over spreekt, 
op hoop.  
 

Ik wens u een goede dienst, Klaas A. Bakker, predikant. 
 
 
 
 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Klaas Bakker 

organist: Elske te Lindert 
zanggroep: Klaas Bakker, Elske te Lindert, Ida Wisman,  

Anneke van der Haar en Jan Wassink 
ouderling: Anja Jongenburger 

diaken: Henk Dijk 
lector: Nelleke van Pijkeren 

kosters: Corry en Kees Post  
beeld en regie: Catharinastream Team 
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Liturgische schikking advent 2020 
 

Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders 
zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je 
wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je 
levenskansen, maar dat het niet alles zegt.  
Waar je ook geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. 
De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, 
kan bloeien in Gods Licht.           De kerk en kerkgemeenschap wil 
hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag 
ervaren, bloeiend in Gods licht. 
 

In de adventsschikking staat een zelfgemaakte schaal centraal die 
gemaakt is uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers 
(wijnflessen) geplaatst.  
Het getal 3 (uitgebeeld in de driehoekjes) staat symbool voor de 
verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar 
tegenover.  
Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de 
vier windrichtingen (een Goed Leven voor een  ieder, waar je ook 
geboren bent) en in de vier kaarsen en vier pijlers. 
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg of kribbe heeft 
gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, 
dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods licht. 
De schaalvorm is een open vorm, waar je ook vandaan komt, het is 
voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren. 
 
Derde advent, zondag 13 december 
 

In de lezing wordt er gesproken over Johannes de Doper, een 
wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet 
denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg 
die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is 
voor iedereen anders. 
 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap. 
Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos. 
Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden. 
 

Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte 
knoppen;  
het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt. 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 

 

- Orgelspel: Partita over 'Nu daagt het in het oosten',  
  J. Pachelbel 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de Advents- en tafelkaarsen  
 

- Lied 598 (Als alles duister is) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o.   Trouwe God, 
      hier zijn wij, 
      vol verwondering 
      over het licht dat ons leven binnen valt, 
      maar soms ook vol vragen 
      vanwege wat mensen treft en overkomt. 
a.   WEES HIER AANWEZIG 
      EN GEEF MOED EN HOOP EN KRACHT. 
o.   Vernieuw ons leven 
      en breng het op adem; 
      beziel ons met nieuwe hoop. 
a.   WEES HIER AANWEZIG 
      ALS LICHT DAT HET DONKER WEGJAAGT, 
      ALS VUUR VAN HOOP, 
      ALS ADEM DIE ONS LEVEN DOET. AMEN. 
  
Psalm 85: 1, 3 en 4 (Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer)  
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3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 

  
4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 
Vredegroet 
 

v.   De vrede van de Heer is met u 
g.   OOK MET U IS DE HEER. 

  Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie  
 

v. …… daarom bidden wij:  
 

Na 1e intentie Lied 463: 6 (gesproken) 
g.  KYRIE ELEISON, DAT GIJ U ERBARMT, 
  ONZE KILLE KOUDE MET UW LICHT VERWARMT 
 
Na 2e intentie Lied 463: 7 (gesproken) 
g.  CHRISTE ELEISON, NOG IS NIET VERSTOMD 
  ONS VERLANGEND ROEPEN DAT GIJ SPOEDIG KOMT 
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Na 3e intentie Lied 463: 8 (gesproken) 
g.  KYRIE ELEISON, WEEST GENADIG HEER! 
  BRENG ONS NAAR DE MORGEN,  
  WACHT NIET LANGER MEER 
 

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
   

v. ……zo bidden wij allen:   
 

g. HEER, LAAT UW WOORD SPREKEN 
 OP DE ADEM VAN UW GEEST. 
 

Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25 
17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
 Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,  
 het komt niemand ooit nog voor de geest.  
18 Er zal alleen maar blijdschap zijn  
 en groot gejuich om wat ik schep.  
 Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad  
 en schenk haar bevolking vreugde.  
19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen  
 en mij verblijden over mijn volk.  
 Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.  
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn  
 die slechts enkele dagen leeft,  
 geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;  
 want een kind zal pas sterven als honderdjarige,  
 en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.  
21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,  
 wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;  
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen,  
 van wat zij planten zal geen ander eten.  
 Want de jaren van mijn volk  
 zullen zijn als de jaren van een boom;  
 mijn uitverkorenen zullen zelf genieten  
 van het werk van hun handen.  
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten  
 en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.  
 Zij zullen, met heel hun nageslacht,  
 een volk zijn dat door de HEER is gezegend.  
24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,  
 ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.  
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25 Wolf en lam zullen samen weiden,  
 een leeuw en een rund eten beide stro  
 en een slang zal zich voeden met stof.  
 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil  
 op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.  

  
Lied 767: 1, 2 en 3 (De toekomst van de Heer is daar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 

  

3 Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

 

Schriftlezing: Johannes 3: 22-30 
 
22 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij 
enige tijd en hij doopte er. 23 Johannes doopte toen ook, in Enon, 
dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen 
naartoe om zich te laten dopen. 24 Johannes was immers nog niet 
gevangengezet. 25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen 
van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26 Ze gingen 
naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de 
overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd 
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hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ 27 Johannes 
antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de 
hemel gegeven wordt. 28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik 
gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit 
gezonden” 29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de 
bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de 
bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 30 Hij moet 
groter worden en ik kleiner.  
 

v. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 528: 1, 3 en 4 (Omdat Hij niet ver wou zijn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

3 God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
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4  

4 Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 435: 1 en 2 (Hef op uw hoofden, poorten wijd!) 
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2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
v.   zo bidden wij: 
g.   VERVUL ONS MET UW GEEST,  
      GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
 

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: 
1e collecte: diaconie voor ¼, 2e collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: 
Kinderen in de Knel (Kerk in Actie) 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. 
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Orgelspel                                                                 We gaan staan 
              

Slotlied: lied 444 (Nu daagt het in het oosten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzending 
 

Zegen  
 v.     ………..    
       g.  AMEN (gesproken) 
             We gaan zitten 
 

Orgelspel: Nu daagt het in het oosten, F.W. Markull 
 

Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl weer een aantal foto’s van gemeenteleden die 
ons groeten. Dit in het kader van “In verbinding” met elkaar in deze 
tijden waarin we elkaar niet echt kunnen ontmoeten en spreken. 
 

Na het orgelspel wachten we de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 
 

2 De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 

    

4 De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

5 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 


