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Andacht in de Catharinakerk 
20 februari 2021, 16.30 uur 

‘De zeven werken van barmhartigheid’
************************************************************************************** 

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 

Een Andacht is even stil staan. Stil staan bij wat er toe doet en waar je in de drukte  
van alledag niet zoveel aandacht aan kunt geven. Het woord komt uit Duitsland.  

Wij nemen het over, omdat het goed weergeeft wat er gebeurt. 
Elke derde zaterdagmiddag van de maand is er in de Catharinakerk een Andacht. Een moment van rust 

en even stil staan voor wie uit de drukte van de stad komt. Iedereen is welkom. 
    

   
                     Deze keer werken mee: 

           Elske te Lindert - orgel 
                     Henk Makkinga - liturg 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

************************************************************************************** 



Programma: 

Stilte 

Passacaglia, D. Buxtehude 

De kaars wordt aangestoken 
 Licht dat leven doet, God in ons midden, Liefde die ons draagt. 

Wo soll ich fliehen hin, J.S. Bach 
 Leid ook mijn hart en mijn gedachten door uw geest  
 zo dat ik alles mijd wat mij van U kan scheiden  
 en dat ik voor eeuwig een lidmaat van uw lichaam mag blijven 

Tekst: Matteüs 25, 31-40 

Herzlich tut mich verlangen (2 bewerkingen), J. Brahms 
 Zie mij aan, mijn beschermer, mijn herder, aanvaard mij, 
 door u, bron van alle weldaden, heb ik veel goeds ontvangen, 
 uw mond heeft mij gelaafd met melk en zoete kost, 
 uw geest heeft mij geschonken veel hemelse vreugden. 

Tekst: Laat ons (Mahatma Gandhi) 

O Mensch, bewein dein Sünde gross, J.S. Bach 
 O mens, beween je grote zonde, om welke Christus de schoot van zijn vader 
 verliet en op aarde kwam. 
 Uit een reine, tere maagd is hij hier voor ons geboren, 
 hij wilde de bemiddelaar worden. 
 De doden gaf hij het leven en hij nam alle ziekten weg, 
 totdat de tijd kwam dat hij voor ons werd geofferd, 
 hij droeg de zware last van onze zonden aan het kruis. 

Stilte 

O Gott du frommer Gott, J. Brahms 
 O God, getrouwe God, gij bron van alle gaven, 
 zonder wie niets is, wat is, van wie wij alles hebben, 
 geef mij een gezond lichaam, en dat in zo’n lichaam 
 een onbedorven ziel en een zuiver geweten wonen. 

Tekst: Waar liefde is, Franciscus van Assisi 

Zegenbede 
 Moge God jullie zegenen en behoeden. Amen 

Praeludium in g-moll, J. Brahms 

************************************************************************************** 

De volgende Andachten zijn op: 
20 maart, 3 april, 17april 
______________________ 

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail naar etelindert@icloud.com  
______________________ 

Voor een bijdrage kunt u storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht 
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op de derde zaterdag kan blijven 

plaatsvinden. 

mailto:etelindert@icloud.com

