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VOOR DE DIENST  

Muziek 
 

INTREDE 
Aansteken Paaskaars 
Woorden van inleiding 
Lied: 287 – Rond het licht dat leven doet 
 

1.  Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 

2.  Rond het boek van zijn verbond 
tellen wij elkaar bij name, 
spellen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen, - 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 

3.  Rond het water van de doop 
komt de rode zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood 
volgen wij een brandend baken: 
in het nachtelijke uur 
vlamt een vuur. 

4.  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. 

Bemoediging en groet 
Lied: 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 

1.  Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2.  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

3.  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
DE SCHRIFT 

Gebed 
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 7: 8-25 
Lied: 105 vers 9 en 10 
 
9. De harten der Egyptenaren, 

die Israël genegen waren, 
zijn door de Heer die alles leidt 
vervuld met afgunst, haat en nijd. 
Toen heeft Egypte hen gekweld 
met sluwe list en bruut geweld. 
 

10.  Maar Mozes liet Gods woorden horen, 
Aäron kwam, door God verkoren, 
en tekenen van &#39;s Heren hand 
geschiedden in Egypteland. 
De duisternis verslond de dag, 
zo triomfeerde Gods gezag. 

 
Uitleg en verkondiging 
Muziek 
Lied: 1001 – Deze wereld omgekeerd 
 

1. De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 



2.  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen wij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn geleden. 
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen and’re mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in &#39;t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt 
Hij zal zijn ogen niet geloven. 

 
GAVEN EN GEBEDEN 

Bloemengroet gaan naar mw. Joke de Vaal, Engweg 35 ter 
bemoediging en met een hartelijke groet 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze 
Vader 
Collecte 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 418 vers 1 en 2 God, schenk ons de kracht 
 

1. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
2. Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, 
vruchtbaar in de Heer. 

 
Zegen 
 

 

MEDEDELINGE UITZENDING 
Vanaf 10.00 uur wordt er zondagmorgen rechtstreeks een kerkdienst uitgezonden via kerkdienstgemist.nl  

Uiteraard kunt u de dienst ook later bekijken. U kunt ook een link vinden op de website: 

wgcatharijne.nl/kerkdiensten. Er is voor zondag en de komende tijd geen account nodig om te kunnen inloggen! 

 
DIACONALE COLLECTE 

Binnenlands Diaconaat: Vakantiebureau PKN:  
Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel 
Nieuw Hydepark. Het Vakantiebureau verzorgt 
Vakanties met aandacht. Men organiseert met veel 
plezier al bijna 60 jaar vakantieweken in heel Nederland 
voor circa 2.500 vakantiegasten en zijn gespecialiseerd 

op het gebied van zorgvakanties en senioren vakanties in Nederland. Mantelzorgers  moeten af en toe op adem 
kunnen komen. Dat is belangrijk om de, vaak zware, zorgtaak vol te kunnen houden. Het Vakantiebureau 
organiseert diaconale vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. De 
zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. 
(Denk aan Prinsheerlijk). Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan 
bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact 
tussen gast en vrijwilliger. Het Vakantiebureau is nauw gelieerd aan de Protestantse Kerk en wordt financieel 
ondersteund door Kerk in Actie. 
Uw steun kan hieraan bijdragen.  
Op rekeningnummer van de Diaconie: NL 47 RABO 038.52.53.818 t.n.v. 
Gezamenlijke Diaconie Driebergen 
 

GROTE KERK DRIEBERGEN DICHT EN TOCH OPEN 

Kerkopenstelling 
Er worden de komende zondagen geen kerkdiensten gehouden in de Grote 
kerk net als in de meeste andere kerken in Driebergen. Als kerken gaan we 
mee in de maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus. 
Toch blijven we als kerk ook open. De Grote kerk is voorlopig open op 



woensdag en op zaterdag. Voor wie op zoek is naar een ruimte waar je even tot rust kunt komen, stil kunt staan 
bij alles wat er gebeurt, naar muziek kunt luisteren, een kaarsje aansteken en mag bidden. Er is ook altijd iemand 
aanwezig bij wie je terecht kunt met je verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij we vol-
doende afstand bewaren èn een luisterend oor bieden. 

De openstelling van de Grote kerk is op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 en op zaterdag van 11.00 tot 
14.00 uur. 
Op woensdag 18 maart zullen ook de kerkklokken worden geluid. Dit is een landelijke initiatief van de Raad van 
Kerken om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. De klok-
ken zullen de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur geluid worden. 

Kerkdiensten op zondag zijn er wel. Er zijn online uitzendingen via www.kerkdienstgemist.nl Uitzending is om 
10.00 uur, maar kan ook later worden teruggekeken. 

Voor meer informatie over de openstelling, kerkdiensten en wat de kerk voor u kan betekenen, kunt u contact 
opnemen met 

ds. Gerrit van Dijk, 06-31515565, gerritvandijk@catharijne.nl of 

ds. Aleida de Hoog 06-21893914, dsmadehoog@wgcatharijne.nl 

Als kerk onderhouden contact met mensen die aan huis gebonden zijn en getroffen worden door de strenge 
maatregelen. In principe zijn we er voor iedereen in Driebergen die behoefte heeft aan contact. Omdat vorm te 
geven ondersteunen we initiatieven op dit vlak. Het team van restaurant Koek & Ei dat noodgedwongen gesloten 
is, heeft een lokale luisterlijn opgezet waar mensen naar toe kunnen bellen met hun vragen of als ze hun zorgen 
met iemand willen delen. Via telefoon of e-mail kunt u uw nummer doorgeven en dan gaan zij u bellen: e-
mail: oortje@koekeneidriebergen.nl telefoon: 06-46723400. 

 
PAASGROETENACTIE 2020 

 
Fijn dat u allemaal zo goed hebt meegedaan met onze actie en  mij opgezocht hebt in de kerk, 
de afgelopen week. Zo kunnen we onze gevangenen bemoedigen. 
Er is nog een tiental kaarten over. Die hoop ik a.s. maandag aan u kwijt te kunnen. Maakt u mij 
even ‘los’?  Ik ben weer van 11.00-12.00 uur te vinden in Nieuw Salem. 
Mocht u nog kaarten thuis hebben, wilt u die dan ook inleveren bij mij?! De PKN wil graag dat 
wij alles centraal opsturen. 
Wilt u ook alleen de bovenste kaart beschrijven! De onderste kaart met postzegel is bedoeld 
voor de gevangene zelf om op te sturen. 

Namens de Diaconie 
Ellen van Amerongen, (Waterhoen 44; tel. 514883) 
 
TENTOONSTELLING 75 JAAR BEVRIJDING– een oproep  
Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is, dat er een eind kwam aan de 2e Wereldoorlog. In vrijheid 
mogen we dit herdenken en dat is een groot goed. 
De kerken groeiden in die tijd tegen de verdrukking in. 
Wij zijn op zoek naar verhalen en spullen uit deze periode. 
Het liefst willen we herinneringen en dingen die een relatie met de kerken hebben gehad, want ook op andere 
plaatsen in ons dorp wordt herdacht. 
Bij het museum voor militaire traditie gaat het hoofdzakelijk over alles wat met het leger te maken heeft en bij 
'Vroeger en Nu' komen de algemenere onderwerpen aan de orde. 
Voor reacties kunt u naar Bram Dekker tel. 518826, email bramdekker2012@gmail.com  of Ida van Duuren tel. 
515793, email idavanduuren@gmail.com. 
   

Berichten voor de Zondagsnieuwsbrief voor dinsdag 24 maart sturen naar: nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com  

En houdt de website in de gaten voor de actuele situatie over onze wijkgemeente en de corona. 
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