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Van harte welkom op deze 2e zondag van advent. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Ancora. 
We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer. In verband met de 
coronamaatregelen kiezen we voor een zittende viering aan tafel. 
Op iedere tafel staat een schaal met ouwels en bekertjes met 
druivensap klaar. We hebben voor nu gekozen voor druivensap uit 
praktische overwegingen. Om de bewegingen in de kerk tot een 
minimum te beperken en de diaken niet apart met een beker 
druivensap te laten lopen kiezen we voor druivensap voor eenieder. 
Op aanwijzing van de predikant gebruiken we op hetzelfde moment 
brood en druivensap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus/ds. Helma van Loon 
organist: Elske te Lindert 

met medewerking van: Ancora  
ouderling: Janny Jansons 

diakenen: Bert Oosterloo en Herman Mooij 
lector: Margreet Baars 

kosters: Coby Kuiperij en Bert van der Haar 
beeld en regie: Catharinastream Team 
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Bij de liturgische bloemschikking: 
 
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. 
 
Tweede advent, zondag 6 december 
Er wordt gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar 
gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door 
het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de witte 
bloemen van de Helleborus niger). De gerechtigheid wordt ook 
gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom 
geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die 
min of meer gelijk is aan de schaal. 
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen. 
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit. 
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen. 
 
Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte 
bloemen; gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg. 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Ancora: delen uit 'Suite in G', G.F. Händel 
 
- 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 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 

                Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed  
 
o. Kom tot ons, God, - naar U gaat ons verlangen uit. 
 Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem.  
g. OM TOT ONS, GOD – WEK OP UW KRACHT 
o. dat Gij ons raakt met de hartslag van uw liefde 
 en ons geneest met de gloed van uw genade.  
g. KOM TOT ONS, GOD – WEK OP UW KRACHT 
o. Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede 
 en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht.  
g. KOM TOT ONS, GOD – WEK OP UW KRACHT 
o. Dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht, 
 waar wij wonen in de weelde van uw zegen.  
g. AMEN.  
 
Lied 80: 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Wek op uw kracht en kom bevrijden 

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 

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

      Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie  
 
Ancora: Lied 463 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

 
Kyriegebed 
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  
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Na 2e intentie Lied 463: 7 (gesproken)  
g. Christe eleison, nog is niet verstomd  

ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!  
 
Na 3e intentie Lied 463: 8 (gesproken)  
g. Kyrie eleison, wees genadig, Heer!  
 Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer! 
 
Ancora: Lied 463  

Licht in onze ogen 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

 
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: Johannes 1:19-28 
19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit 
Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te 
vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en 
verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: 
‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de 
profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze 
hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons 
gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de 
stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” 
zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit 
de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt 
u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de 
profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw 
midden is iemand die u niet kent, 27hij die na mij komt – ik ben het 
niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit 
gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar 
Johannes doopte. 
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v. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 456b: 1, 2, 3 en 4 

 
2 Zo staat geschreven: 

de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: 
maak alle paden recht. 
 

3 Doper, wat liep je 
in kemelharen pij, 
als een profeet, wat riep je 
daar in die woestenij? 
Doper, wat riep je 
daar in die woestenij? 

4 ‘Dat wij omkeren, 
verlaten ons domein, 
beleven ’t woord des Heren 
en niet weerbarstig zijn. 
Dat wij omkeren 
en niet weerbarstig zijn.’ 
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Uitleg en overdenking 
 
Stilte – Orgelspel 
 
Dankgebed- Voorbeden 
 
Lied 386 

 
2 Hij verbindt ons en maakt ons één 

tot een kring om zijn tafel heen. 
Vier de vrede van Christus, zing! 
Vier het leven in deze kring.   Refrein 
 

3 Jezus spreekt ons in liefde aan, 
daagt ons uit om op weg te gaan 
met het brood van gerechtigheid, 
met de wijn van zijn koninkrijk.   Refrein 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
v. Als teken van zijn liefde 
 voor allen die Hem zoeken, 
 nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
 Want Hij heeft gezegd: 
 zalig die hongeren en dorsten  
 naar de gerechtigheid, 
 want zij zullen verzadigd worden. 
 
Inzameling van de gaven Meedoen met de collecte kan natuurlijk 
ook vanuit huis: je kunt je bijdrage storten op het 
bankrekeningnummer van de Protestantse 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 je je gift kunt geven. 
 
Ancora speelt tijdens de collecte lied 282: 4 

Dit brood in onze mond 
doet proeven wat ophanden is, 
is ons gedeeld 
geheimenis 
onthult hoe Gij, o zon, 
al in ons midden woont. 

 
Stil gebed 
 
Tafelgebed 
v.  De Heer zal bij u zijn! 
a.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Verhef uw hart! 
a.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
a.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Lied 985 
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2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 
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 
 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a. ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
v. Wenst elkaar de vrede. 
 
Inzettingswoorden 
 
En Jezus nam het brood,  
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sprak de dankzegging uit  
brak het en  
gaf het aan zijn leerlingen.  
Hij zei: Dit is mijn lichaam voor U. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
Gemeenschap van het brood 
 
Ancora speelt delen uit 'Suite in G', G.F. Händel  
Inzettingswoorden  
 
En Hij nam, 
toen de maaltijd afgelopen was  
de beker,  
sprak de dankzegging erover uit  
gaf hem rond en zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.  
Gemeenschap van de beker 
 
Ancora speelt delen uit 'Suite in G', G.F. Händel  
Dankzegging 
v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven.. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN. 
             We gaan staan 
Slotlied: 439: 1 en 2 
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2 Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

 
UITZENDING EN ZEGEN  
Uitzendwoorden/uitzending  
Zegen  
v.  … 
g. AMEN (gesproken) 
             We gaan zitten  
Ancora: Nun komm der Heiden Heiland, J.H. Buttstedt 
 
Tijdens dit muziekstuk 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.  
Daarna wachten we de instructies af van de dienstdoende kosters 
hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 


