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Van harte welkom in de Catharinakerk in deze viering van Schrift en 
Tafel. Wie u ook bent en waar u deze dienst meebeleeft, we hopen 
dat we ons met elkaar verbonden voelen. 
Het is vandaag in de 5

e
 zondag in de Veertigdagentijd. Deze zondag 

draagt de naam Judica. Die naam is ontleend aan Psalm 43: ´O 
God, kom mijn geding beslechten´.  
We wensen elkaar een gezegende dienst. Ds. Wijke Greydanus 
 
Bij de liturgische bloemschikking: 40-dagentijd 
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je kunt ze niet 
organiseren, je ontvangt ze. In de kerk leven we van wat we 
ontvangen; liefde en genade van God wordt ons aangezegd. 
Genade is de grondtoon, genade is dat wat we ontvangen. 
Als basis voor de schikking wordt een pot gebruikt om dit ‘ontvangen’ 
te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het 
lijkt niet te kloppen (kleine pot - hoge schikking) maar maakt het 
beeld wel sterk. De pot wordt niet tot de rand gevuld, maar blijft open 
om het ontvangende te benadrukken. De schikking wijst naar boven, 
naar de hemel en wordt gemaakt op de rand van de pot, de 
verbinding met het hogere. Het heeft een natuurlijke uitstraling door 
het gebruik van takken en grassen, het is transparant en luchtig. 
Daarmee wordt benadrukt dat door genade er altijd zicht blijft op het 
ontbrekende, op het onverwachte, op het Goddelijke. 
In deze lezing staat op twee manieren het toekomstige lijden 
centraal; een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst ‘Ik ben 
de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in 
jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie 
niets doen’ (Johannes 15). De rank en de druif horen bij elkaar, net 
als het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding. In de 
schikking zijn een druiventak en een tros druiven geplaatst. 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Helma van Loon 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Huib Jongenburger 
diakenen: Margreet Baars en Herman Mooij 

lector: Lineke Flokstra 
kosters: Anneke en Bert van der Haar 
beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel  'Mache dich mein Geist bereit (lied 859), J.G. Walther 
 
- Stilte  
 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
  
- Orgelspel Lied 859, Evert Westra 

'God, blijf Gij toch nabij:  
dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft  
met vrede!' 

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

wat zijn wij zonder U? 

Onze geest heeft uw licht nodig, 
onze wil uw kracht, 
onze ziel uw vrede. 

a. NEEM ONS LEVEN IN UW HAND, 
 EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID. 
 VERNIEUW ONS NAAR HET BEELD VAN JEZUS UW ZOON 

 OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN 
 EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN MET AL ONZE 

KRACHTEN. AMEN. 
 
Lied 43: 1 en 5 
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5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 

mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

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

      Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie 
v. … 
 zo bidden wij: Lied 547: 1, 2, 3 en 6 
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2  Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
 dat de lieve vrede ons bewaren zal,   refrein  
 
3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
 maar de hemel draagt ons op de adem Gods. refrein 
  
6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
 droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  refrein 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v.  … 
 zo bidden wij: Lied 319: 1 en 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Gij gaat onze aard’ te boven, 
 zend uw adem neer, 
 heel de aarde moet U loven 
 meer en meer. 

 
Schriftlezing: Lucas 20: 9-19 
9Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een 
wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor 
geruime tijd op reis ging. 10Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde 
hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in 
ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en 
stuurden hem met lege handen weg. 11Daarna stuurde hij een 
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andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden 
vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12De eigenaar 
stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de 
wijngaard uit gegooid. 13Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat 
moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor 
hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14Toen de wijnbouwers hem 
zagen, overlegden ze met elkaar: “Dat is de erfgenaam! Laten we 
hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15En ze gooiden hem de 
wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de 
wijngaard nu met hen doen? 16Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers 
en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, 
zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17Maar Hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat 
betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18Iedereen die over die steen 
struikelt, valt te pletter, en degene op wie die steen valt, wordt 
vermorzeld.’ 19De schriftgeleerden en hogepriesters, die begrepen 
dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden 
Hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de 
reactie van het volk. 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 859: 1, 2 en 4 
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2 Doorgang hebben wij ontzegd 

aan wie wilden leven, 
mensen keer op keer ontrecht, 
steen voor brood gegeven, 
God, blijf Gij / toch nabij: 
dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft met vrede! 

4 Onze ontrouw hebt Gij ver 
achter U geworpen. 
Gij verheft uw aangezicht 
als de nieuwe morgen. 
Uw gericht / schept ons licht, 
waar wij onze wegen 
kiezen met uw zegen. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 377: 1, 4 en 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 

5 Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 
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MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Nodiging 
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 voor de Catharinakas. 

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: Diaconie (¼), Kerk (¼) en 3

e
 collecte (½).  

Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 
 
Orgelspel 
 
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.  U komt onze dank toe.  
 Heer onze God, overal en altijd,  
 door Jezus, onze Heer.  
 Want Gij zijt onze bondgenoot  
 op leven en dood.  
 Gij hebt ons geroepen  
 om als uw volk op weg te gaan  
 door water en woestijn,  
 naar het land van uw belofte.  
 Uw Woord wijst ons de weg,  
 uw Geest houdt ons in leven.  
 Daarom, Heer onze God,  
 hebben wij het hart  
 om samen met allen  
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 die uw roep hebben gehoord  
 en uw weg zijn gegaan  
 onze stem te verheffen  
 tegen al wat U onteert,  
 tegen al wat ons bedreigt,  
 en U te huldigen met ons lofgezang 
 
Lied 405: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbeden  
v. … 

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. 
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 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 
 
Vredewens  
v. De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a.  ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
v.  Wenst elkaar de vrede.  
 
Inzettingswoorden  
  
Gemeenschap van het brood en beker 
 
Orgelspel Herzlich tut mich verlangen, J. Pachelbel 
 
Lied: Brood hier gedeeld (Iona 41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Beker- gereikt vanuit vreugde, 

wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde 
kwetsbaar te zijn 
om in Gods naam 
de weg ten leven te gaan. 

 
Dankzegging 
v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven. 
a. WIJ DANKEN U 
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 DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN. 
             We gaan staan 
 
Slotlied: 905: 1 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v. ... 
 
g.    
 
 
We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel. 
 
Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten (Lied 905), J.S. 

Bach 
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Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk u aan? Wilt u 
meer weten over de diensten, de vieringen en andere 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 e-mail 
sturen naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.  
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