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Van harte welkom in de Catharinakerk 
 

Het grote bevrijdingsverhaal begint met de roeping van Mozes. 
Een stem uit het vuur. Heilige Grond.  
Ik heb gezien de ellende van mijn volk. Ik heb gehoord de 
jammerklachten van de onderdrukten. En Ik daal af om te bevrijden. 
De bevrijding begint bij een God die hoort en ziet en afdaalt. 
Om te bevrijden. 
Over het begin van dit bevrijdingsverhaal dichtte Huub Oosterhuis: 

 

 Naam uit het vuur, Eén Eeuwig, Hij-Alleen, 
 riep smeekte dreigde zweeg. Riep weer, om antwoord. 
 Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen. 
 

 En weer zijn stem – een lichtval uit de wolken. 
 Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom  
 van slavernij, de minste van de volken. 

 

 Een hand van stormwind werd op ons gelegd. 
 Vuurtongen stonden boven onze hoofden. 
 Een ander leven werd ons aangezegd. 

 

 Van toen af dragers van een visioen 
 leerden wij, dood na dood opnieuw geboren, 
 verlangen naar zijn woord, en het te doen. 

 

Het grote bevrijdingsverhaal begint met de roeping van ons. 
Een stem uit het vuur. Heilige Grond. 
Ga! Ja, jij, Ga! 

ds. Theo Menting 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Theo Menting 
organist: Elske te Lindert 

m.m.v. cantorij ‘Laudate’ o.l.v. Els van den Nouland 
ouderling: Ab Ribbers 

diaken: Ineke ter Haar en Henk Dijk 
collectanten: Gré en Kees Erken 
Kindernevendienst: Sanne Mooij 

lector: Bart Bosmans 
kosters: Janneke en Ko van Renssen 

beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Schmücke dich, o liebe Seele, J.S. Bach     

- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
   

- Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de tafelkaarsen 
 

-  We zingen: Lied 277   Die ons voor het licht gemaakt hebt (3x) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 

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

Drempelgebed 
o.   O Heer, keer U om naar ons toe 
g.   EN DOE ONS WEER LEVEN  
      MET HART EN ZIEL 
o.   Laat ons uw stem horen 
g.   EN UW LIEFDE ERVAREN. 
      AMEN!    

 

Lied/Psalm 98: 1 en 2   Zingt een nieuw lied voor God de Here 
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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                 
                                                                                    

Gebed om ontferming 
v…. daarom bidden wij U:  
 

Lied 301a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

v.  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 
  en hernieuwde toewijding. Door Jezus Christus, onze Heer. 
g.  AMEN! 
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Gloria Lied 305   Alle eer en alle glorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (Lied 333) 
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Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 (vertaling: Naardense Bijbel)    

1. Mozes is herder geworden 
 over het wolvee van Jitro, 
 zijn schoonvader, priester van Midjan; 
 hij drijft het wolvee tot achter de woestijn 
 en komt aan bij de berg van God, 
 op Horeb aan. 
2. Dan laat zich aan hem zien: 
 de engel van de ENE 
 in een vuurvlam 
 uit het midden van de Sinaïdoorn; 
 hij ziet het aan: 
 ziedaar, de Sinaïdoorn gloeit in het vuur 
 en de Sinaïdoorn wordt niet verteerd! 
3. Dan zegt Mozes: 
 ik móet van mijn weg afwijken, - 
 ik ga het zien, dit grootse gezicht: 
4. Dan ziet de ENE 
 dat hij van zijn weg is afgeweken 
 om het te zien; 
 God roept tot hem 
 uit het midden van de Sinaïdoorn 
 en zegt: Mozes!, Mozes!, 
 en die zegt: hier ben ik! 
5. Hij zegt: nader niet hierheen; 
 trek je schoenen van je voeten 
 want de plaats 
 waarop jij nu staat, - 
 heilige-rode-grond is dat! 
6. En hij zegt: 
 ik ben de God van je vader, 
 God van Abraham, 
 God van Isaak en God van Jakob! 
 Mozes verbergt zijn aanschijn, 
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 want hij is bevreesd 
 om te kijken naar God! 
7. Dan zegt de ENE: 
 gezien, gezien heb ik 
 de onderdrukking van mijn gemeente 
 in Egypte; 
 hun schreeuwen 
 voor het aanschijn van hun drijvers 
 heb ik gehoord, 
 ja, ik heb weet van zijn smarten; 
8. Ik daal af 
 om hem te ontrukken aan de hand van 
 Egypte 
 en om hem te doen ópklimmen 
 uit dat land 
 naar een land goed en wijd, 
 naar een land dat overvloeit van melk en honing; 
 naar het oord van de Kanaäniet 
 en de Chitiet, 
 de Amoriet en de Periziet, 
 de Chiviet en de Jeboesiet; 
9. welnu, 
 ziedaar, het geschreeuw 
 van de zonen Israëls 
 is tot mij gekomen; 
 ook heb ik de verdrukking gezien 
 waarmee de Egyptenaren hen verdrukken; 
10. Welnu: ga, 
 ik zend je tot Farao; 
 en leid mijn gemeente, de zonen Israëls, 
 weg uit Egypte! 
11. Dan zegt Mozes tot God: 
 wie ben ik 
 dat ik tot Farao zal gaan,- 
 en dat ik de zonen Israëls uitleid uit Egypte? 
12.Maar hij zegt: 
 omdat ik met jou zal zijn 
 en dit is voor jou het teken 
 dat ik je heb gezonden: 
 als je de gemeente hebt uitgeleid uit Egypte 
 zullen jullie God dienen 
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 op déze berg! 
13. Dan zegt Mozes tot God: 
 ziedaar, ik zal aankomen 
 bij de zonen Israëls 
 en tot hen zeggen: 
 de God van uw vaderen 
 heeft mij tot u gezonden! – 
 als zij tot mij zeggen: wat is zijn naam?, 
 wat zal ik dan tot hen zeggen? 
14. Dan zegt God tot Mozes: 
 ik zal er zijn, zoals ik er ben! 
 Hij zegt: 
 zó zul je tot de zonen Israëls zeggen: 
 IK-ZAL-ER-ZIJN heeft mij tot u gezonden! 
15. Dan zegt God nog tot Mozes: 
 zó zul je zeggen 
 tot de zonen Israëls: 
 DIE-ER-ZAL-ZIJN, 
 de God van uw vaderen, 
 God van Abraham, 
 God van Isaak en God van Jakob, 
 heeft mij tot u gezonden; 
 dit is mijn naam voor eeuwig 
 en dit is mijn gedachtenis 
 voor generatie op generatie; 

 

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

 

Lied 324   Wat vrolijk over U geschreven staat 
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2 wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

  

3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

Verkondiging 
 

Stilte - Orgelspel  
 

Lied: Jij die voor alle namen wijkt 
tekst. Huub Oosterhuis, melodie. lied 36 
 

Cantorij: 
1. 
Jij die voor alle namen wijkt 
geen weg die in jouw verte reikt 
geen woord kan jou aanbidden. 
Jij die niet hoogverheven troont 
licht dat in nacht en wolken woont 
een dode in ons midden. 
Jij komt, wij weten dag noch uur  
jij gaat voorbij, een dovend vuur 
een stilte in de bomen. 
Roepend van ver, stem van dichtbij 
niet overal niet hier ben jij 
niet god die wij ons dromen. 
 

Gemeente: 
2.  
Geen veilig pad om langs te gaan 
geen plek geen been om op te staan 
geen rots om op te bouwen. 
Geen bron die uit de rotsen breekt 
geen bloed dat stuwt, geen hart dat  
spreekt, 
geen ziel om in te schouwen. 
Geen gulden regel, rond getal 
geen laatst gericht in dit heelal 
onwrikbaar onbewogen. 
Maar mensen die verminkt en klein 
ontheemd ontkend toch mensen zijn 
roepend om mededogen. 

Gemeente: 
3. 
Roepende stilte, verre stem, 
als jij bestaat, besta in hen, 
in mensen in ons midden. 
Wees onbestaanbaar ongehoord, 
besta in mij, onvindbaar woord 
niet god die wij aanbidden. 

 
 
Jij die mij kent, jij die mij boeit 
ik die jou jij noem onvermoeid 
en nog niet kan vergeten, 
zouden wij ik-en-niemand zijn 
ontheemd ontkend, ontroostbaar zijn 
en van elkaar niet weten? 

 

GEBEDEN 
 

Dank en voorbeden  
 

Intenties afgesloten met de woorden:  
v.    …zo bidden wij: 
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g. Lied 368j 

 
 

VIERING 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  
1e  collecte: voor de Diaconie, 2e collecte: voor 
de Kerk en 3e collecte: Zending november. 
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. 
 

Orgelspel: Schmücke dich, o liebe Seele, J. Brahms 
 

De Tafel wordt gereed gemaakt. 
 

Tafelgebed  
v.     De Heer zal bij u zijn!  
g.     DE HEER ZAL U BEWAREN.  
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.  

 

Lied 403c   Danken wij de goede God 
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-13- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
 
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  
 

Vredegroet  
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.  
g. ZIJN VREDE OOK MET U.  
 

v. Laten we elkaar de vrede van Christus wensen. 
 
Gemeenschap van brood en beker  
 

v.   Ontvang dit brood uit de hemel, gebroken, gedeeld, gegeven. 
      Ontvang deze beker, wijn van het Koninkrijk. 
 

Tijdens de communie zingt de Cantorij: 
 

1. Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen 
     klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen 
     tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven 
     een zin van ragfijn draad omspoeld 
     ik zal er zijn. 
2.  Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen 
     verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd, 
     dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen 
     aan het geweten weer ontsnapt 
     los, vogelvrij. 
 

3.   Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen 
      diep koningsblauw daar in de verte bij de einder 
      lopend op blote voeten en door water, 
      zo zoek ik mij een weg naar jou 
      ik zal er zijn.  
 

Dankgebed  
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v.   Wij danken U, goede God, dat wij in brood en wijn  
      uw liefde mochten proeven. 
      Geef, dat die liefde in ons blijft en mag groeien 
      en ons met elkaar verbindt, 
      zodat wij in uw kracht tot zegen kunnen zijn 
      voor elkaar en voor deze wereld. 
g.   AMEN.                                                             We gaan staan 

         

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal 
(tekst Huub Oosterhuis, melodie Tom Löwenthal) 
 

1. koor 2. allen: 

 
Daar bouwen wij veilige buurten 
wonen dooreen in wijken van vrede 
in schaduw van bomen. 
 

Geen kinderen zullen daar sterven 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas 
op hun honderdste sterven. 

 

1. koor 2. allen: 
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Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt 
voor allen. 
 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v.     ………..    
g. (Lied 431b) 

 
 
Orgelspel: Gott sei gelobet und gebenedeiet, H. Scheidemann 
 
 
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. Welkom! 
 

 
 
Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk u 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.  
 

 
 


