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Van harte welkom in deze viering in de Catharinakerk. 
Wie u ook bent en waar u deze dienst ook meeviert, we voelen ons 
met elkaar verbonden. 
We zijn dankbaar dat er in deze dienst een nieuwe ambtsdrager  
klaarstaat om de taak van ouderling in de gemeente op zich te nemen. 
 
De lezing deze morgen komt uit de Tuin vol verhalen die dit jaar  
cirkelen rondom het thema: Een nieuw begin. De afbeelding op de 
voorkant van deze orde van dienst, gemaakt door Charlotte van Dijk, 
is geïnspireerd door dit thema. 
We lezen uit Jesaja 43:14-21 en uit Openbaring 21: 1-5.  
 
We wensen elkaar een gezegende dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert 

m.m.v. Ensemble Ancora o.l.v. Elske te Lindert 
ouderling: Janny Jansons 

diaken: Lineke Flokstra 
lector: Kees Post 

kosters: Corry en Kees post 
beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Ensemble Ancora: Come to me (Margaret Rizza, Mattheus 11: 28-30) 
 

  Kom naar mij , jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,   
  dan zal ik jullie rust geven.  Neem mijn juk op je en leer van mij, want   
  ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk  
  rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 

  Come to me, all you who labour and are heavy burdened; 
  You shall find rest. 
  Learn from me, take my yoke, 
  I am meek and gentle humble of heart. 
  Come to me, you who thirst; 
  from my hart living waters flow. 
  Com te me, learn from me, 
  come to me, learn from me. 
  You shall find rest. 
 
- 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: Lied 215 
 

 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
 die u Gods liefde doet verstaan 
 als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
 weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

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

 
o.   Van God is de aarde  
a.   DE WERELD EN AL HAAR BEWONERS  
o.   Zie hoe goed en kostbaar is het  
a.   ALS MENSEN IN EENDRACHT SAMEN LEVEN  
o.   Goedheid en trouw ontmoeten elkaar  
a.   GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND  
o.   Heer, open onze lippen  
a.   EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN.  
      AMEN 
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Lied 98: 1 en 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Vredegroet 
v.   De vrede van de Heer is met u 
g.   OOK MET U IS DE HEER.                                       Wij gaan zitten 
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Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
 

v. ……. daarom bidden wij: 
 

Na 1e intentie: g. HEER, ONTFERM U 
Na 2e intentie:   g. CHRISTUS, ONTFERM U 
Na 3e intentie: g. HEER, ONTFERM U. 
 
Glorialied 704 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
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3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v.  (afgesloten met de woorden)……. zo bidden wij: 

 
Schriftlezing: Jesaja 43: 14-21 
 
14Dit zegt de HEER, jullie bevrijder, 
de Heilige van Israël: 
Omwille van jullie zend ik iemand naar Babel; 
ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling 
en jaag hen jammerend hun schepen op. 
15Ik ben de HEER, jullie Heilige, 
de schepper van Israël, jullie koning. 
16Dit zegt de HEER, 
die een weg baande door de zee 
en een pad door machtige wateren, 
17die paarden en wagens liet uitrukken, 
een heel leger van geweldenaars – 
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, 
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. 
18Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. 
19Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 
20De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, 
de jakhalzen en de struisvogels, 
omdat ik water schep in de woestijn 
en rivieren in de wildernis; 
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het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. 
21Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, 
het zal mijn lof verkondigen. 
 

Lied: 809 (3x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schriftlezing: Openbaring 21:1-5 
 
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste he-
mel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen 
zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, 
bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt 
voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de 
troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 
zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was 
is voorbij.’5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik 
hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouw-
baar en waar.’ 
 

v.   Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.   WIJ DANKEN GOD. 
 

Lied 513  
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2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

    

4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

  

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte  
 

Lied Komen ooit voeten gevleugeld  
(Melodie “Lof zij de Heer”)   
 

1.   Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;  
      Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,  
      Wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:  
      wij zullen rusten in vrede.  
 

2.   Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;  
      dromen van vluchten en doden en huiv ́rend ontwaken.  
      Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,  
      overal vrede geschapen.  
3.   Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.  
      Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.  
      Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan-  
      vrede de weg voor mijn voeten. 
 
BEVESTIGING ambtsdrager 
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Presentatie Janny Pronk 
 

Inleidende woorden 
 

Vragen  
 

Antwoord 
 

Zegen 
 

Vraag aan de gemeente (de gemeente gaat staan) 
 

v.   Nu Janny Pronk in het ambt van ouderling bevestigd is, 
      belooft u haar te aanvaarden, 
      haar te omringen met uw medeleven, 
      haar te dragen in uw gebeden 
      en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
 

g.   Ja, van harte! 
 
Lied 362: 1 en 2  
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2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 
Namens de gemeente 

 

Ancora: Dedication (Margaret Rizza) 
 
I give myself to you, Lord, 
with my mind and its thinking. 
I give myself to you, Lord, 
with my hands and their working 
. 
I give myself to you, Lord, 
with my heart and its loving. 
I give myself to you, Lord. 
I give myself to you, Lord 

I give myself to you, Lord, 
with my eyes and their seeing. 
I give myself to you, Lord, 
with my body and its actions 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

afgesloten met de woorden:   

v.    …zo bidden wij: 
g.  
 
 
 
 
 
 
 

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; 
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 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 
We collecteren bij de uitgang. Daar staan 3 mandjes: 1e collecte  
Diaconie, 2e collecte Kerk en 3e collecte: Werelddiaconaat.  
 

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: 
Diakonie (¼), Kerk (¼) en 3e collecte (½).  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
 
Ensemble Ancora speelt: Menuet 1 (Joseph Friedrich Doppelbauer) 
 

             We gaan staan 
Slotlied: 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: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
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 

 

Uitzendwoorden/uitzending 
 

Zegen  
v.     ………..    
g. (Lied 431b) 

 
 
We gaan zittenen luisteren naar Ancora: 
 

Marsch-Menuet 2-Marsch (Joseph Friedrich Doppelbauer) 
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om achter in de kerk  
een kopje koffie/thee te blijven drinken.  

 

Een goede zondag gewenst en een goede week! 
 

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). Ook kunt u een formulier bij de uitgang invullen en aan de 
voorganger geven. 


