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Van harte welkom in deze dienst van Schrift en Tafel op zondag 
Cantate.  
We lezen vandaag één van de zeven ‘Ik ben’ woorden van Jezus:  
‘Ik ben de ware wijnstok’ uit Johannes 15. 
De Maaltijd van de Heer vieren we in de kerk in een open kring en u 
bent van harte uitgenodigd om thuis brood en druivensap/wijn klaar 
te zetten zodat we ook de Maaltijd, hoewel we op afstand van elkaar 
zijn, samen kunnen vieren en daarmee uitdrukking geven aan onze 
verbondenheid met elkaar in Christus. 
Waar en op welk moment u deze viering op meebeleeft, we wensen 
elkaar een goede dienst toe! 
                                                                        Ds. Wijke Greydanus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert  

zanggroep: Toos Vollmuller, Dick Davelaar,  
Huib Jongenburger, Elske te Lindert 

ouderling: Ab Ribbers 
lector: Kees Post 

diaken: Henk Dijk en Bert Oosterloo 
kosters: Kees en Corry Post  

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Com nu met sangh, Piet Post  
 

- Stilte  
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen  
 

- Lied 98a                                                                Wij gaan staan 
 

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

Drempelgebed 
 

o.   Hoor ons aan, eeuwige God  
g.   HOOR NAAR ONS BIDDEN 
o.   U, die ons hart aanziet,  
      U, die onze diepten peilt,  
g.   BLIJF ONS NIET VERBORGEN 
o.   Wij herkenden u niet,  
      Wij zochten onszelf:  
g.   WIL ONS VERGEVEN. 
o.   Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,  
g.   GEEF ONS UW GENADE! 
o.   Breng ons in het reine met U en met elkaar:  
g.   ZEGEN ONS MET VREDE 
      EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN. 
 
Lied 98: 1 en 3 
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2 Laat heel de aarde een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

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

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
: 
v. ……. daarom bidden wij: 
 
na 1e en 3e intentie: 
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na 2e intentie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied 632 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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v.   ……. zo bidden wij: 
 

g:   KOM, GEEST VAN GOD, MAAK ONZE HARTEN OPEN, 
      DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 

 

Schriftlezing: Johannes 15: 1-8 
 

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere 
rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die 
wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie 
zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan 
blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf 
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie 
niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als 
iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar 
zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid 
als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, 
in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn 
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De 
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
 

v.   Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.   WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 656 
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2 Ranken onvruchtbaar 
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
zij moeten branden. – 
Dus blijf in mij, ik blijf in u – 
’t is waarheid wat ik zeg. 
Zing voor de Zoon, 
want zijn woord is uw weg, – 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u – 
’t is waarheid wat Ik zeg. 

  

3 Laat dan mijn woorden 
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde, 
zoals Ik in de Vader blijf – 
Gij zult vol vreugde zijn. – 
Bid om de geest, 
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel  
 

Lied 653: 1, 2 en 5 
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2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

  

5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 

Gedachtenis 
 

Lied 961 
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Viering van de Maaltijd   

v.  Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,  
     waar we ook zijn, 
     nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
     Want Hij heeft gezegd:  
     zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
     want zij zullen verzadigd worden. 
 
Collecte 

 

Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je bijdrage 
kan gestort worden 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: ½. Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
 

Bij de 3e collecte: 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk.  
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en 
ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, 
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu 
in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers 
de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, 
geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten 
impact hebben. Met deze collecte steunen we het jeugdwerk van de 
Protestant om gemeenten te helpen een thuisplek voor jongeren te 
zijn.  
 
Lied 385 
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2 Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 
door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

  

3 De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar wordt de wijn geschonken 
en mondjesmaat gedronken. 
De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar vinden wij vrede, in overvloed. 

  

4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
dat alles goed zal komen. 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 
Tafelgebed 
 

v.   De Heer zal bij u zijn! 
g.   DE HEER ZAL U BERWAREN 
v.   Verhef uw hart! 
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g.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
g.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 

v.  Bron van Leven en Liefde, wij prijzen Uw naam. 
     Elk mens roept U aan het licht 
     en U schenkt ons aan elkaar. 
     Met uw Woord van liefde spreekt U ons aan 
     en steeds weer opent U toekomst voor ons. 
     Daarom zegenen wij Uw naam en met allen die in en uit uw liefde 
     leven zingen wij U toe: 
 

Lied 405: 1 

 

Dank en Voorbeden 
 

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 
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Vredegroet 
 

v.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
g.  ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
     (Met een klein gebaar kunnen we elkaar ook op afstand vrede toewensen) 

 
Inzettingswoorden bij het brood 
v.  Op de avond voor zijn lijden 
     nam Jezus het brood, 
     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 
 

Lied: Cantate Domino (Taizé) 

Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer heel de aarde 
 
Inzettingswoorden bij de wijn 
 

v.  En Jezus 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 
 

Lied: Cantate Domino (Taizé) 

 

Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer heel de aarde 
Dankzegging 
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v.  U danken wij eeuwige God, 
     voor uw goede gaven. 
g.  WIJ DANKEN U DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
     AMEN. 
             We gaan staan 
Slotlied:648 
 

2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 

  
3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 

eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzendwoorden/uitzending 
 

Zegen   

v.   ………..   
g.  AMEN.    (gesproken) 
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Zang: Wilhelmus 

Wij gaan zitten 
 
 
Orgelspel: Psalm 150, Toon Hagen 
 
 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl 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. 


