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Van harte welkom in de Catharinakerk en u en jullie ook welkom, als u 
via de streamingsdienst met ons verbonden bent! 
 
In dit jaar spreken we van een Marcusjaar. Zo komt vanaf de komende 
Advent het Lucasevangelie weer in beeld. De gedachte dat het 
evangelie volgens Johannes er weleens wat bekaaid van afkomt in de 
zondagse diensten heeft ervoor gezorgd dat er gedurende een langere 
tijd ook een alternatief leesrooster gevolgd kan worden. Daar wil ik 
vandaag aan meedoen.  
Lezen in het Johannesevangelie is een heel andere ervaring dan de 
evangelieverhalen van Marcus, Mattheus en Lucas opslaan. Johannes 
heeft in mijn kijk een wat filosofische inslag en in zijn manier van 
spreken worden heel veel verbindingen gelegd met andere 
Bijbelgedeelten. Ook dubbele bodems tref je aan. Het was ds. Oepke 
Noordmans (ooit predikant in het Gelderse Laren) die het Johannes 
evangelie een geestelijk evangelie noemt. En zo zegt hij het: “Een 
geestelijk evangelie te lezen of te horen, moet men leren”. Geheimen 
laten zich niet maar zo ontfutselen aan de tekst. Hoorden we in een 
eerdere situatie in het Johannesevangelie ook al spreken over Kana (ja, 
waar Jezus verscheen op een bruiloft!), vandaag komen we die plaats 
Kana weer tegen. Een mens wordt gezien in zijn nood en we 
verwonderen ons over nieuwe mogelijkheden, nieuwe hoop! 
Ik wens u en jullie allen een gezegende dienst! 
 
ds. Joop Jansen Schoonhoven, tel. 0314-354188 

 
 
 
 
 
 
In deze dienst:  

voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven 
organist: Elske te Lindert  

zanggroep: To van Heusden, Corry Post, Kees Post, 
Joop Jansen Schoonhoven en Elske te Lindert   

ouderling: Ab Ribbers 
diaken: Bert Oosterloo 

lector: Wouter Veldhuizen 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Fuga in a-moll, J.S. Bach 
 

- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
  en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
 

- Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen 
 

- Orgelspel: Die licht is, bron van leven is 
Wij gaan staan 

Bemoediging 
 

o.   Onze hulp is de Naam van de Heer 
g.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 

o.   God van eeuwige liefde, 
      houd U niet verborgen voor ons –  
      ook als wij ons verbergen voor U. 
g.   VERSCHIJN ONS ALS LICHT IN HET DONKER! 
o.   Doe ons weer verrijzen uit ons onvermogen 
      en neem ons bij de hand 
      op onze wandeling door het leven. 
g.   DOE ONS OPSTAAN EN HELP ONS WEER! 
o.   Wij, die U nooit hebben gezien –  
      laat ons niet zonder licht en zonder uitzicht. 
      Houd ons niet buiten het bereik van uw vasthoudende liefde. 
g.   NEEM ONS IN UW HOEDE EN WEK ONS TOT LEVEN 
      ZOALS JEZUS ONS VOORLEEFDE. 
      AMEN. 
 
Lied 210: 1, 2 en 3 (God van hemel, zee en aarde) 
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2 Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 

  
3 Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos.              

 
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 roepen wij U aan: 
 

g.   HEER, ONTFERM U! 
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Glorialied: 305 (Alle eer en alle glorie) 

 
2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

  
3 Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v.   ….. bidden wij: 
 
 

g.   KOM, GEEST VAN GOD, MAAK ONZE HARTEN OPEN, 
      DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 
 
Lezing uit de Psalmen  
 

Psalm 145   
 

Uit: 150 psalmen vrij (Huub Oosterhuis)   
 

Elke dag, alle dagen 
eeuw na eeuw en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen 
zal ik U zingen: 
dat Gij de Barmhartige zijt. 
 

Onzienlijke, grote, niet te doorgronden, 
niet te omarmen. 
Zingen zal ik uw grote werken: 
grondvesting van de aarde 
uitspanning van de hemel. 
En dat Gij vriend zijt, 
lief als een man voor zijn kind, 
als een vrouw voor haar liefsten: 
moge dat waar zijn. 
 

Dat Gij en niemand anders 
god zijt voor deze wereld 
handen die geven 
ogen die zien en bewaren: 
moge dat waar zijn. 
 

Mijn ogen zien naar U uit. 
U roep ik, weet U dat wel? 
Ik, met deze enige stem 
en zonder stem als het moet –  
beseft U dat? Dan is het goed. 
 

Voor U, Barmhartige, 
die ik vermoed –  
die ik niet voel en niet ken 
die ik wel hoop dat Gij zijt, 
laat mij maar zingen. 
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Elke dag, alle dagen 
eeuw na eeuw en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen 
zal ik U zingen –  
dat Gij de Barmhartige zijt. 
 

Lied: 329 (O Heer, God, erbarmend, genadig) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelielezing: Johannes 4: 43-54    
 
43Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, 44want hij had zelf 
gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. 45Toen hij in 
Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij; ze hadden alles 
gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren 
ze zelf bij geweest. 46Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van 
water wijn had gemaakt.Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens 
zoon ziek was. 47Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar 
Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg 
hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te 
genezen. 48Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen 
zien, geloven jullie niet!’ 49Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch 
mee, voordat mijn kind sterft.’ 50‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon 
leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51En 
terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet 
om te zeggen dat zijn kind in leven was. 52Hij vroeg hun sinds wanneer 
het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de 
middag, is de koorts verdwenen.’ 53De vader besefte dat dat het 
moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij 
kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten.  
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54Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het 
was zijn tweede wonderteken. 
 
v.    Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.    WIJ DANKEN GOD. 
 
Psalm 62: 1 en 4 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 

 
Uitleg en Overdenking 
 
Stilte - Orgelspel 
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Lied: Die licht is, bron van leven is 
 tekst: M. Steehouder, melodie: J.B. Dykes 
1. 

 
 
3 Wij houden vast aan Hem die kwam, 

die ooit ons leven op zich nam 
die is uw kind, die roept en leidt 
tot vrede en gerechtigheid, 
die weerloos was en brak als brood 
Hij neemt ons mee voorbij de dood. 

  

5 Wek in ons hart het visioen 
van vrede brengen, vrede doen, 
dat wij tezamen op gaan staan 
en alle harde macht weerstaan 
tot alle donker is gezwicht, 
wij zullen leven in uw licht. 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden 
 

v    ……. zo bidden wij: 
 

g.   ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS BESTAAN. 
 
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 bijdrage kan 
gestort worden op het bankrekeningnummer van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal 
dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 1e 

collecte (¼) diaconie, 2e collecte (¼) kerk en 3e collecte (½) 
Catharinakas.  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 
 
Orgelspel 

We gaan staan 
 
Slotlied: Behoed en bewaar Gij ons, lieve God 
 

La paz del Señor, tekst: Anders Ruuth; vert: Alex van Ligten, 
Argentinië 
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2 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 

  
3 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  

en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

  
4 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  

omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
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Uitzendwoorden/uitzending 
 

v.   .…… 
 
Zegen 
 

v    ………. 
 

g.   AMEN  (gesproken) 
 

We gaan zitten 
 

 
We luisteren naar het orgelspel. 
Daarna geeft de koster aan hoe wij de kerk verlaten. 
En na de dienst is er de mogelijkheid om buiten koffie te drinken 
(alleen bij mooi weer). Houd hierbij wel de afstand tot elkaar in acht. 
 
 
Orgelspel: Praeludium in a-moll, J.S. Bach 
 
 
 
 
 
Spreekt de sfeer in de Catharinakerk u aan? Wilt u meer weten over 
diensten en activiteiten? Dan kunt u terecht bij de predikanten ds. Wijke 
Greydanus (06-2346 0083) of ds. Henk Makkinga (06-5098 4528) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


