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Van harte welkom in deze gezamenlijke zomerdienst van de Wingerd 
en de Catharinakerk! 
In deze dienst vieren de we Maaltijd van de Heer.  
Als u thuis deze viering meebeleeft kunt u een bekertje 
druivensap/wijn en een stukje brood klaarzetten en zo van huis uit het 
avondmaal meevieren. 
 
Deze zondag lezen we een gedeelte uit Handelingen 27.  
In de hoofdstukken die hieraan voorafgaan wordt verteld in welke 
benarde situatie Paulus terecht is gekomen.  
Hij, gevangengezet, moet naar Rome en zal daar aan de keizer 
worden voorgeleid.   
De boot waarmee Paulus op weg is naar Rome komt gedurende de 
reis in zeer zwaar weer terecht. 
Het lijkt erop dat niemand van de opvarenden de reis zal overleven.  
En dan lezen we dat Paulus een stuk brood neemt, God dankt, het 
brood breekt en eet. ‘Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen 
eten’ lezen we dan in vers 36. 
 
We wensen elkaar een gezegende viering toe en voelen ons 
verbonden met hen die online deze dienst meebeleven. 
Ds. Wijke Greydanus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Wijke Greydanus 

organist: Klaas van Marle 
ouderling: Janny Jansons 

diakenen: Pieter ten Boom en Herman Mooij 
lector: Tijmen van Bodegraven 

kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen  
beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Sonate in d: Allegro maestoso, G. Töpfer (1791-1870) 
 

- 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 kaarsen  
 

- Orgelspel 
                Wij gaan staan 

o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Trouwe God, wie zouden we zijn zonder U? 
g. UW LIEFDE IS DE GROND ONDER ONS BESTAAN. 
o. Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw 

vrede. 
g. UW LIEFDE IS DE GROND ONDER ONS BESTAAN. 
o. Reinig ons van ongerechtigheid en vernieuw ons naar het beeld 

van Jezus Christus 
g. OPDAT WIJ ALS UW KINDEREN U LIEFHEBBEN EN DIENEN 

MET HEEL ONS HART. AMEN. 
   
Lied 283: 1, 2 en 5 
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2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

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

      Wij gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
v. … 
 daarom bidden wij: 
g. HEER, ONTFERM U. 
 
Glorialied 305: 1, 2 en 3  Alle eer en alle glorie 
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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 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij: 
g.  KOM, GEEST VAN GOD, MAAK ONZE HARTEN OPEN, 
 DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 
 
Inleiding op de lezing 
 
Schriftlezing: Handelingen 27: 33-44 
33

Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan 
om iets te eten. Hij zei: ‘Jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder 
ook maar iets gegeten te hebben. 

34
Ik raad jullie aan om nu iets te 

eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding; niemand van jullie zal 
een haar worden gekrenkt.’ 

35
Toen hij dat gezegd had, nam hij een 

stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en 
begon te eten. 

36
Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen 
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eten. 
37

In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen 
aan boord. 

38
Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het 

schip lichter door het graan overboord te gooien. 
39

Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een 
baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip 
daar aan de grond te zetten. 

40
Ze maakten de ankers los en gaven ze 

prijs aan de zee, en tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee 
het dubbelroer vastzat. Toen hesen ze het voorzeil en hielden voor de 
wind aan op het strand. 

41
Ze stootten echter op een zandbank, en 

daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te 
zitten, en door het geweld van de golven begon de achtersteven te 
breken. 

42
De soldaten vatten het plan op om de gevangenen te 

doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. 
43

Maar de 
centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan en 
gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord 
moesten springen om aan land te gaan 

44
en daarna de anderen, op 

planken of stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal. 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 800: 1 en 3 
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3 Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel: Sonate in d: Andante, J.G. Töpfer 
 
Lied 390: 1, 4 en 5 
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4 Dat brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 

5 Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 

 
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 diaconie van 
de Protestantse Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. 
Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1

e
  collecte: diaconie voor ¼, 2

e
  collecte: kerk voor ¼  en 3

e
 collecte: 

Catharinakas. Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staan drie  
mandjes waar je je gift in kunt doen. 
 
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! 
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.   Trouwe God, nooit zijn we zonder U 
 Wij danken U voor uw liefde op onze levensweg, op onze 

pelgrimstocht. 
 U reikt ons aan: het Brood van het leven en de Wijn van het 

koninkrijk als teken van uw oneindige liefde voor ons in Christus 
Jezus onze Heer. 

 Daarom zegenen wij Uw naam en zingen met allen die in en uit uw 
liefde leven vol vreugde U toe: 

 
Lied 405: 4 
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Dank en Voorbeden 
 
Onze Vader 
a. 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. 
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 
(als iedereen brood heeft ontvangen eten we gelijktijdig het brood ons 
gegeven.) 
 
Muziek: Thema mit 4 Veränderungen, J.H. Knecht (1752-1817) 
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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 
(Als iedereen een beker met wijn/druivensap heeft ontvangen, drinken 
we gelijktijdig de druivensap/wijn ons gegeven.) 
 
Muziek: Thema mit 4 Veränderungen, J.H. Knecht 
 

Dankzegging 
v. U danken wij eeuwige God, 
 voor uw goede gaven. 
g. WIJ DANKEN U DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN. 
             We gaan staan 
Slotlied: Lied 416 
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen  
v.  … 
g. AMEN.   
 
         
We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel.  
Daarna geeft de koster aan hoe wij de kerk verlaten.  
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: Sonate in d: Allegro vivace, J.G. Töpfer 
 


