PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM
CATHARINAKERK

Startzondag: Aan Tafel!

18 september 2022
Herfsttijd
Groen, kleur van schepping, leven, hoop en groei
aanvangstijd: 10.00 uur
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Van harte welkom in de Catharinakerk op deze startzondag!
Het thema dat zich dit seizoen als een rode draad door tal van
activiteiten in onze gemeente weeft is: Aan Tafel! Op de voorkant ziet
u een verbeelding die door de PKN bij dit thema is gemaakt. Daar
hoort de volgende uitleg bij: We zien handen: vurig, zegenend en
aanbiddend. De roze vlakken verwijzen naar de geopende bijbel en
gelijktijdig naar de tafel. De witte lijnen verbeelden het gebroken
brood.
De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de
handen. De paarse ovaal: de beker wijn, de wijn van het koninkrijk,
verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld.
We lezen vandaag twee Schriftgedeelten die opgenomen zijn in de
Tuin vol verhalen van dit jaar: Psalm 145 en Jesaja 25: 6-9. We hopen
op een gezegende dienst.
Ds. Wijke Greydanus
Bij de liturgische schikking:
Op de tafel staan verschillende glazen potjes en vaasjes gevuld met
water. In en om de vaasjes zijn (groene) takken en geschikt. Samen
met de door gemeenteleden meegenomen bloemen ontstaat er zo
een bloemenzee. Hierin zit de symboliek van het samen gemeente
zijn; op de één of andere manier met elkaar verbonden zijn en ook
een kleurrijke gemeente willen zijn.
Op de tafel liggen ook vruchten en groenten van het seizoen, dit kan
gezien worden als onze kerkelijke gemeente die vrucht draagt in de
wereld waarin we leven.
Doet u mee?!

In deze dienst:
voorganger: ds. Wijke Greydanus
organist:Elske te Lindert
muzikale medewerking: Catharinacantorij o.l.v. Elske te Lindert
ouderling: Janny Pronk
diaken: Lineke Flokstra
collectanten: Jaap Flokstra en Fred Pronk
lector: Hennie Ebbers
koster: Ineke van der Meulen
beeld en regie: Catharina Streamteam
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VOORBEREIDING OP DE DIENST
- Pianospel: Sonate in C, deel 1, L. v. Beethoven
- 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
- Cantorij: Gij die ons licht zijt (Theo Menting en Elske te Lindert)
Gij die ons licht zijt, wij zegenen U
Gij die ons leven zijt, wij zegenen U.
Gij die ons toekomst geeft, wij zegenen U.
Wees hier aanwezig en schenk ons uw heil.
Bron van genade, wij danken U.
Wij gaan staan
o. Onze hulp is de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Drempelgebed
o. Trouwe God, U die elk van ons bij name kent
en die weet wat in onze harten omgaat.
g. ZIE ONS HIER STAAN.
o. Verzadig de honger, stil ons verlangen, voed ons met goedheid.
g. BROOD, DAT ONS LEVEN DOET.
o. Les onze dorst, doorstroom ons met Uw genade.
g. BRON VAN LIEFDE EN GOEDHEID
o. God van vrede en toekomst
g. WEES HIER AANWEZIG.
Lied 287: 1, 4 en 5
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Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

5

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Vredegroet
v. De vrede van de Heer is met u
g. OOK MET U IS DE HEER.
Wij gaan zitten
Inleiding op de dienst
Kyrie en Gloria
v. …
daarom bidden wij:
Cantorij: Kom met het licht van uw ontferming (Job de Bruijn)
Kom met het licht van uw vertrouwen,
Kom met het licht van uw hoop
Kom met het licht van uw liefde,
Ontferm U, Heer ontferm U over ons.
Glorialied 305
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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:

(Lied 333)
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1 Schriftlezing: Psalm 145: 1-13
1
Een loflied van David.
U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
2
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:
3
‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’
4
Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen,
uw machtige daden verkondigen.
5
Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
6
Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7
Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid bejubelen:
8
‘Genadig en liefdevol is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9
Goed is de HEER voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
10
Laten al uw schepselen U loven, HEER,
en uw getrouwen U prijzen.
11
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,
12
aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:
13
‘Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.’
Lied/Psalm 145: 5 en 6
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Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
zijn redding is elk die Hem roept nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren.
Laat al wat leeft Gods heilige naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

2 Schriftlezing: Jesaja 25:6-9
6
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7
Op deze berg vernietigt Hij de sluier
waarmee alle volken omhuld zijn,
het kleed dat alle volken bedekt.
8
Voor altijd doet Hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’
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l. Woorden van leven, een weg om te gaan
g. WIJ DANKEN GOD.
Lied 451: 1 (cantorij), 4 (allen) en 5 (allen)
1 Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit uw land.

5

Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

Uitleg en overdenking
Stilte - Orgelspel
Lied 388: 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen) en 5 (allen)
1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
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Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!

4

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
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Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
5

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!

GEBEDEN EN GAVEN
Dank en voorbeden
v. …
zo bidden wij:
g. Lied 368j

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.
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Mededelingen door de ouderling van dienst
Collecte
e
e
1 collecte: voor de Diaconie, 2 collecte: voor
e
de Kerk en 3 collecte voor de Zending.
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.
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.
Cantorij: Ubi caritas ((Victor C. Johnson)
Waar vriendschap is en liefde daar is God.
We gaan staan
Slotlied: Lied 425
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UITZENDING EN ZEGEN
Uitzendwoorden/uitzending
Zegen
v. …
God zal met je meegaan: 1x cantorij, 2x allen (Sytze de Vries en Job
de Bruijn)

Pianospel: Sonate in C, deel 3, L. v. Beethoven
Onder het orgelspel kun je nog wat nadenken over wat je
aangesproken of geraakt heeft.
Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bieden wij je
achter in de kerk graag koffie, thee of limonade aan.
Tegen de klok van 12.00 uur verwachten we gemeenteleden van de
andere vierplekken om samen met elkaar te lunchen. We sluiten om
12.45 uur af met een kort middaggebed.
Welkom!
Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk je aan? Wil je
meer weten over de diensten, de vieringen en andere activiteiten?
Dan kun je terecht bij de predikanten ds. Wijke Greydanus (06-2346
0083) of ds. Henk Makkinga (06-5098 4528). Ook kun je een e-mail
sturen naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.

