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_____________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
  
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers;  
Aansteken Paaskaars  
Muziek 
Psalm 75 vers 1 en 2:  “U alleen, U loven wij” 
Gebed van toenadering, overgaan in het gebed om ontfer-
ming, aansluitend  
Lied 995: “O Vader, trek het lot U aan” 
Glorialied 413 vers 1: “Grote God, wij loven U” 
 
Kinderen in het midden  
Kinderlied: “Wij gaan voor even elkaar” 
 

DE SCHRIFT 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Lezing uit het oude Testament: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 5:1-12 
Ter afsluiting van de lezingen: 
 L Woorden van de Heer - 
 G wij danken God. 
Lied 1001 vers 1 en 2: “De wijze woorden en het groot ver-
toon” 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Lied 1005 vers 1, 3 en 5: “Zoekend naar licht, hier in het 
duister” 
Onder het naspel van dit lied vindt de inzameling van de 
gaven plaats 
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag naar de heer 
Meindert Kingma, Hogesteeg, ter bemoediging en met een 
hartelijke groet. 
 

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 

Opdragen van de gaven  

De collectegaven en de gaven van brood en wijn worden 
met dankzegging opgedragen aan God:  
V …………….Jezus Christus, onze Heer.  
G       Amen  
 
Tafelgebed 
 
V:U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, 

door Jezus, onze Heer. Want U hebt omgezien naar mensen 

met honger en dorst: het brood van uw leven en de wijn van 

uw liefde reikt U ons aan, een maaltijd van overvloed voor 

alle volken stelt U in het vooruitzicht. Daarom, HEER onze 

God, voegen wij ons in het grote koor van allen die U eren 

en dienen, van de heiligen van naam en van al die kleine 

stemmen, van heel uw mensenvolk, genodigd aan uw 

maaltijd, en zingen wij uit alle macht: 

Allen: Heilig, heilig, heilig  Here God almachtig, 
 heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 
 Gij alleen zijt heilig,  liefdevol en machtig, 
 drieenig God, die een in wezen zijt. (Gez. 457, vs 4)  

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus 

die komt in uw Naam. Want Hij is uw roepstem, uw woord 

dat ons opricht, uw oog en uw oor voor wat leeft in ons 

hart. Daarom bidden wij u 

Voorbeden en stil gebed,  

Wij bidden U dit in de naam van Jezus nu wij doen wat Hij 

ons opdroeg:  

Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood 
genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het 
gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: ‘Neemt 
en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet 
dit tot mijn gedachtenis’. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging 

over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: ‘Drinkt 

allen  daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn 

bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving 

van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn 

gedachtenis. 

Zijn dood gedenken wij,  zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. Maranatha 

V: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met 

dit brood en deze beker en wij bidden U: gedenk het offer 

van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en 

dank. 

Zend ons de Geest van uw liefde en wees de ziel van ons 

bestaan, dat wij van dienst zijn, zoals Gij ons wilt dienen: het 

brood breken en delen, rechtzetten en heelmaken en 

behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping. Want zo 

wordt uw Naam geheiligd, zo komt uw Rijk ons nabij, God 

onze Vader, gezegend tot in lengte van dagen, door Jezus 

Christus, onze Heer.  



A: Amen  
V: Jezus ging ons voor, Hij leerde ons samen bidden. Laten 
wij dat staande doen: Onze Vader…  
Vredegroet  
V    De vrede van de Heer zij altijd met u.  
G    Zijn vrede ook met u. (Wij wensen elkaar “de vrede van 
Christus” met een handdruk en gaan dan zitten.)  
 
Nodiging   Delen van brood en wijn 
 
 (Tijdens de Maaltijd van de Heer zingen wij liederen van 
Taizé (liederen die we steeds weer zingen): -Ubi caritas et 
amor (Lied 568a) (“Waar vriendschap en liefde is, daar is 
God.”) 
-Nada te turbe (Lied 900) (“Laat niets je verontrusten of 
wanhopig maken, wie zich aan God vasthoudt komt niets 
tekort, God alleen is genoeg”. -Bless the Lord, my soul (Lied 

103e) (“Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.” Psalm 103)  
Slotgebed 
 
ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 418: “God, schenk ons de kracht”  
Zegen 
V De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde 
van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u 
en jullie allen 
G Amen, amen, amen (gezongen) 
Orgelspel 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal 

en zalen van Nieuw Salem. Er is koffie/thee  of fris. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie  

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten of  https://kerkdienstgemist.nl 

MEDEDELINGEN  
COLLECTE ZONDAG:  Werelddiaconaat: Oeganda In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin 
te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, 
soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd 
om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook 
worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo 
wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen 
droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden. 
Uw steun is onmisbaar. 
 
VRIJDAGAVOND 7 FEBRUARI VANAF 17.30 UUR, Cuba avond voor het 2-jarig ZWO-project in de Grote Kerk. 
Zo geef je op: via de website: www.zwodriebergen.nl bestel een ticket door op de button naar keuze te klikken, reken 
af en print de ticket (goed bewaren ne meenemen!) Of bij de ingang van de zaal: contact of pinnen. 

 
Voor informatie:  
- Trudy de Groot 0640992175    
- Clara Hagen  06 53283399 
- Rein Zoethout 06 31959880 
 
 
 

Cubaanse avond ticketverkoop voor/na eredienst 
Voor wie liever niet via internet tickets bestelt, is Kamiel zondag 2 februari vanaf een halfuur voor tot een half uur 
na de dienst in de kerk voor tickets. Je kunt zowel pinnen als (gepast) contant betalen.  
(3 gangen, 2 drankjes: volwassene 20,-, kinderen 12,50, beperking 15,-) 
(1 gang, 1 drankje: volwassene 12,50 kinderen 10,-)  U KOMT TOCH OOK!!! 
 
VRIJDAGAVOND 7 FEBRUARI VOOR DE TIENERS JOP SIRKELSLAG AANVANG 18.30 UUR IN NIEUW SALEM 
Informatie bij Ariadne Roelants, jeugdouderling van de wijkgemeente Catharijne en Magda Lijftogt, jeugdou-
derling van de wijkgemeente Immanuel. 
 
ZONDAG 9 FEBRUARI ”JOHAN DE HEER DIENST” 10.00 UUR 
In de kerkdienst van 9 februari krijgen liederen van Johan de Heer een plek in de dienst. Hij woonde en werkte lang in 
Driebergen. Hij gaf aan het begin van de 20ste eeuw een liedbundel uit die zijn weg vond naar veel christelijke gezinnen.  
Is er een lied dat u bijzonder aanspreekt? Geef dat dan door (0343-758523 of gerritvandijk@wgcatharijne.nl) en graag 
daarbij uw motivatie.  

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten
https://kerkdienstgemist.nl/
http://www.zwodriebergen.nl/
mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl


 
ZONDAG 9 FEBRUARI OM 19.30 UUR TOP2000 KERKDIENST! 
Popmuziek en geloof gaan prima samen. Verrassend veel popsongs zijn geïnspireerd door verhalen of personen uit de 
Bijbel: Hallelujah van Leonard Cohen, By the rivers of Babylon van Boney-M natuurlijk, maar ook Judas van Lady Gaga 
en Jesus van Queen. En door een andere manier van luisteren krijgen sommige popsongs een andere lading: Human 
van Rag’n’Bone Man, Believe van Mumford &amp; Sons en The Cross van Prince bijvoorbeeld.  
 
In kerken door heel Nederland worden diensten gehouden waarin popmuziek een prominente plek inneemt. Dat gaat 
nu ook gebeuren in de Grote Kerk in Driebergen. Het bijzondere aan deze Top2000kerkdienst is dat alle onderdelen van 
een ‘gewone’ kerkdienst zijn vervangen door popsongs. 
De muziek worden met passie en veel gevoel gespeeld worden door de band Major 
Seventh. De band bestaat uit zes uiteenlopende muzikanten die elkaar vinden in de liefde 
voor muziek. Ze spelen de popsongs met respect voor het origineel, maar laten ook hun 
muzikale eigenheid doorklinken. De korte verbindende teksten tussen de nummers door 
nemen je mee in een verhaal over geloof, hoop en liefde, het verhaal van God en 
mensen.  
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in Nieuw Salem. De toegang is vrij.  
Aan het eind wordt een collecte gehouden voor de onkosten (richtbedrag € 10). 
 
VERZOEK NAAR AANLEIDING VAN BEZORGING “KERKNIEUWS”  
Iedere 3 weken verschijnt er een editie van kerknieuws (niet te verwarren met deze Zondagse Nieuwsbrief). 
Velen van u lezen hem digitaal, maar een groot aantal gemeenteleden krijgt hem in de brievenbus.  
Stadspost Zeist heeft geen gelegenheid meer ze rond te brengen. Via de gewone postbezorging wordt het een (te) 
kostbare zaak. We zoeken daarom een aantal vrijwilligers die iedere 3 weken een stapeltje weg willen brengen. 
Opgeven kan voor:   

- WG Catharijne bij: Anja Homburg  g.a.homburg@hetnet.nl    
- WG Immanuel bij: Frits Reimers  fritsreimers@kpnmail.nl  
- WG Traject 24 bij: Gosse Hiemstra hiemstra@innovation.nl  

Alvast onze hartelijke dank! College van Kerkrentmeesters 
 
EEN DUURZAAMHEIDSTIP VANUIT DE GROTE KERK  
Nu de dagen weer langzaam langer worden, begint ook de voorjaarsschoonmaak weer te kriebelen!  
Heb je geen zin om je spiegel met chemische stoffen te poetsen? Neem een rauwe aardappel, snijdt hem doormidden 
en poets met de helften de spiegel schoon. Voor een streeploos resultaat: scheur een bladzijde van een oude krant en 
poets daarmee de laatste strepen weg!  
Gebruik de halve hoeveelheid van je wasmiddel en doe ter vervanging van de andere helft een scheutje natuurazijn bij 

het wasmiddel. Ook z.g. wasnoten zijn als vervanging van wasmiddel weer terug van weggeweest! 

AGENDA VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN  

• 4 februari  20.00 uur Kring Samuel Wells DI5 Wees niet bang voor geloof blz. 201-238 ’t Hoge Licht 
• 6 februari Economie en geloof, over het boek Economie van goed en kwaad van Tomas Sedlacek. Locatie: Nieuw 

Salem, van 20.00 tot 22.00 uur. 
• 7 februari – ZWO avond voor en over het project op Cuba. Start (met maaltijd) om 17.30 uur in Nieuw Salem 

(zie  www.zwodriebergen.nl) 

• 7 februari – Sirkelslag YOUNG van 18.30 -22.00 in Nieuw Salem 

• 13 februari – Samen lezen in de Bijbel: Exodus. Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur). Locatie: ’t 

Hoge Licht 

• 13 februari KIJKBIJBEL van Rembrandt. Veel van wat Rembrandt maakte, is gebaseerd op Bijbelse verhalen. Deze 

keer kijken we naar hoe Rembrandt de Heilige Familie verbeeldt. Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur. 

• 19 februari – Zin in popmuziek. Welke popmuziek heeft bijzondere betekenis voor jou en wat raakt je in die mu-

ziek? Deze avond is bedoeld om jouw verhaal te delen en muziek te laten horen. Om elkaar te inspireren. Geef bij 

aanmelding aan of en welke popsong jij wilt laten horen (0343-758523 of gerritvandijk@wgcatharijne.nl). Locatie: 

Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur. 

• 20 februari – Samen lezen in de Bijbel  Exodus Tijd 10.30 – 11.30 uur (koffie en thee vanaf 10.15 uur) Locatie ’t 

Hoge Licht.  

Berichten voor de volgende Nieuwsbrief mailen voor dinsdag 4 februari : nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com  
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