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Van harte welkom in deze dienst van Schrift en Tafel in de 
Catharinakerk op deze 2

e
 advent. 

 
Op de voorkant ziet u één van de elf schilderijen die Arcabas maakte 
voor het veelluik rondom de geboorte en kindertijd van Jezus. 
We horen van de aankondiging van de geboorte van Jezus door de 
engel Gabriël en het antwoord van Maria (Lucas 1: 26-38). 
 
Bij de liturgische schikking: Thema ‘In een ander licht’.  
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn 
komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. 
De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat 
werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we 
toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een 
beter leven. ‘Licht’ staat centraal in de schikking, we maken hierbij 
gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt 
en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is 
de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Daar 
ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de 
mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. 
(Lucas 3:3). Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met 
een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat; Laat je 
dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet 
echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te 
gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde 
worden gemaakt. Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de 
Heer te leven. In de schikking is de opkomende zon iets groter 
geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets 
langer. Voor de schikking staat een glazen schaal met water waarin 
een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen 
met het licht. Johannes doopte met Levend water, in het morgenlicht 
vol van verwachting 

 

In deze dienst:  
          voorganger: ds. Wijke Greydanus 

organist: Elske te Lindert 
met medewerking van de Catharinacantorij  

ouderling: Huib Jongenburger  
diakenen: Henk Dijk en Herman Mooij 

lector: Hennie Ebbers 
kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Nu daagt het in het oosten (J. Pachelbel) 
 

- 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 tafelkaarsen en de adventskaarsen 
  We zingen: 2x cantorij, 1x allen  

 
                Wij gaan staan 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. In vertrouwen noemen wij Uw Naam: 
g. IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU. 
o. In vertrouwen verwachten Uw licht dat leven geeft, uw Woord dat 

alles nieuw maakt. 
g. OPEN ONZE OREN VOOR UW WOORDEN VAN HOOP,  

OPEN ONZE OGEN VOOR TEKENEN VAN UW 
AANWEZIGHEID, 
OPEN ONZE HARTEN VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE. 
AMEN. 
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Lied 441: 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 
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      Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie  
v. … 
 daarom bidden wij: 
Na 1

e
 intentie: g. HEER, ONTFERM U 

Na 2
e
 intentie:   g. CHRISTUS, ONTFERM U 

Na 3
e
 intentie: g. HEER, ONTFERM U. 

 
Aansluitend zingen wij: Lied 462: 1, 2 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 

4 Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v.  … 
 zo bidden wij: (Lied 333) 1x cantorij, 1x allen 
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Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 
26

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret 
in Galilea, 

27
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die 

Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was 
nog maagd. 

28
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je 

bent begenadigd, de Heer is met je.’ 
29

Ze schrok hevig bij het horen 
van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen 
had. 

30
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God 

heeft je zijn gunst geschonken. 
31

Luister, je zult zwanger worden en 
een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 

32
Hij zal een groot 

man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, 
de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 

33
Tot in 

eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.’ 
34

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers 
nog geen gemeenschap met een man.’ 

35
De engel antwoordde: ‘De 

heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal 
je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren 
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 

36
Luister, ook je 

familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge 
leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde 
maand van haar zwangerschap, 

37
want voor God is niets 

onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
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v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied: 443: 1(cantorij) en 3 (allen) 
1 De engel Gabriel komt aangesneld, 

de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. 
Gloria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 441: 5 en 10 
5 Niets dreef U uit den hoge 

naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 
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10 Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 

 
Gedenken 
 
Lied 961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
v. Als teken van zijn liefde 
 voor allen die Hem zoeken, 
 nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
 Want Hij heeft gezegd: 
 zalig die hongeren en dorsten  
 naar de gerechtigheid, 
 want zij zullen verzadigd worden. 
 
Inzameling van de gaven 1

e
  collecte: voor de Diaconie, 2

e
 collecte: 

voor de Kerk en 3
e
 collecte is voor de Zending. 

Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je bijdrage 
kan gestort worden op het bankrekeningnummer van de Diaconie van 
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de Protestantse Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. 
Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
Diaconie (¼), Kerk (¼) en 3

e
 collecte (½).  

Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
 
Voorbeden 
v. … 
 zo bidden wij: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stil gebed 
 
Tafelgebed 
v.  De Heer zal bij u zijn! 
a.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Verhef uw hart! 
a.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
a.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
v. Dankbaarheid, lof, de harten hoog,  

stemmen vol van vreugde: dat is wat U toekomt.  
Want toen wij niets waren, hebt U ons tot iets gemaakt.  
Toen wij nog geen naam hadden,  
en geen geloof en geen toekomst,  
hebt U ons uw kinderen genoemd.  
Als wij verdwaalden of ons afkeerden,  
hebt U ons niet aan ons lot overgelaten.  
Als we naar U terug kwamen,  
hebt U ons met open armen ontvangen.  
En zie, U hebt een tafel voor ons klaargemaakt,  
niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf,  
opdat we vervuld mogen worden,  
vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd.  
U bent al onze lof waardig.  
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Daarom zingen we, in dankbaarheid,  
met de Kerk op aarde en in de hemel: 

 
Lied 985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Nu wij hier op deze plaats  
doen wat U deed in een bovenzaal,  
stort uw heilige Geest over ons uit  
en over deze gaven van brood en wijn,  
opdat ze voor ons uw lichaam mogen zijn:  
genezend, vergevend, helend,  
zodat wij, voor U, uw lichaam mogen worden,  
zorgzaam en liefdevol aanwezig  
in de wereld totdat uw koninkrijk komt. 

 Zo bidden wij: 
 
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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Lied 408a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vredewens  
1x voorganger, 2x cantorij, 3x allen 

 
 
Inzettingswoorden van het brood 
En Jezus nam 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 
 
 
 



-12- 

 

Lied:  Eat this bread 

 
Inzettingswoorden beker: 
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 
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Dankzegging 
v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven.. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN. 

Wij gaan staan 
Slotlied: Lied 444 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
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4 De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 

5 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v.     … 
g. Lied 431b 

 
 
We gaan zitten en luisteren naar de cantorij. 

 
Cantorij: Namen als sterren in de nacht  (melodie. S.H. Nicholsen, 
tekst E.J. Newell) 

 
Hij komt van ver bij ons vandaan, 
veel armen heeft hij goed gedaan, 
hij deelde wat hij had aan brood 
en was hun aller huisgenoot. 
 
Maar eveneens wordt er verteld 
dat hij de schippers vergezelt 
die varen voor een karig loon. 
Zij zien hem als hun schutpatroon. 
 
O bisschop met de witte baard 
en schutspatroon van al wie vaart, 
gij toeverlaat van groot en klein,  
leer ons, Gods bondgenoot te zijn. 
 
Namen als sterren in de nacht 
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door heel de kerk steeds hoog geacht 
geleiden ons, wij denken aan 
wie ons naar God zijn voorgegaan. 
 
Zij leven nog, zij leven weer, 
met ons verbonden in de Heer. 
Aan Hem zij onze lof gewijd 
voor al die heil’gen wijd en zijd! 
 
 
 
 
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. 


