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Van harte welkom in de kerk 
 
Buiten de kerk wappert sinds zaterdag 21 september in verband met 
de Vredesweek de Vredesvlag en hopelijk op meer plekken in 
Doetinchem. Morgen wordt de Vredesweek afgesloten.  
Vandaag staan wij in deze dienst stil bij het thema “Vrede verbindt 
over grenzen”. In lezingen, liederen, en stukken door de 
Catharinacantorij gezongen en op het orgel gespeeld zoeken we de 
verbinding met het thema.  
In 1 Samuel 21 treffen we David aan die op de vlucht is voor koning 
Saul, en in Lucas 16 horen we in een gelijkenis van Jezus over een 
arme en een rijke man. Steeds gaat het over de verhouding en 
vooral de kloof tussen mensen.  
Aan het eind van de dienst zingen we een ander zegenlied. We 
hopen het ons zo bekende lied 416 zo nu en dan te zingen als 
slotlied. 
 
Alleen uit de vrede  
tussen de mensen  
kan de grote vrede  
waar we op hopen 
ooit ontstaan.  
            Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Wilco Kleinhesselink 

m.m.v. Catharinacantorij o.l.v. Else te Lindert  
ouderling: Anja Jongenburger 

diaken: Henk Dijk 
lector: Kees Post 

collectanten: Janny en Fred Pronk 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars  
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Da pacem, gebed om de vrede -Genève 1542 (psalm 6) 
- 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 kaarsen  
- Cantorij zingt daarbij:  'Dona nobis pacem', David Lantz 
 

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

naar U gaat ons verlangen uit. 
Wek op uw kracht 
en schep ons nieuwe adem! 

a.: KOMT TOT ONS, GOD, 
 WEK OP UW KRACHT. 
o.: Dat Gij ons raakt 

met de hartslag van uw liefde. 
en ons geneest  
met de gloed van uw genade. 

a.: KOMT TOT ONS, GOD, 
 WEK OP UW KRACHT. 
o.: Dat Gij ons draagt  

op de vleugels van uw vrede 
en ons voorgaat 
met de vonken van uw licht. 

a.: KOM TOT ONS, GOD, 
 EN GEEF ONS UW VREDE 
o.: Dat Gij ons bouwt 

tot een hechte stad van recht en vrede, 
waar wij dan wonen 
in de weelde van uw zegen. 

a.: KOM TOT ONS, GOD, 
 EN GEEF ONS UW VREDE.  

AMEN. 
 
Lied/Psalm 100: 1, 2, 3, 4  (Juich Gode toe, bazuin en zing) 
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2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

  

3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

  

4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Vredegroet 
v.  De vrede van de Heer is met u 
g.  OOK MET U IS DE HEER. 
 
We wensen elkaar vrede. (Dit kan met een handdruk en/of een groet  
als bijvoorbeeld sjaloom, vrede!) 

           Wij gaan zitten 
 

Smeekgebed, Kyrië en Gloria  
 

v. ……  
     ……daarom bidden wij:  
 we zingen: Lied 299e (voorzang door de cantorij) 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
v. …zo bidden wij allen:  Lied 319: 1 (cantorij), 6 (allen), 7 (allen) 
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6 Zend uw regen uit de wolken 
 die het groeien doet: 
 graan dat brood wordt voor uw volk in / overvloed. 

 

7 Gij gaat onze aard’ te boven, 
 zend uw adem neer, 
 heel de aarde moet U loven / meer en meer. 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 21: 2-10 
 

2David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze 
kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, 
waarom is er niemand bij u?’ 3‘Orders van de koning,’ antwoordde 
David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht waarvan 
niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een 
afgesproken plek. 4Maar nu ter zake: wat hebt u in voorraad? Geef 
me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.’ 5‘Gewoon brood heb ik 
niet,’ antwoordde de priester. ‘Ik kan u wel gewijd brood geven, maar 
alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.’ 
6‘Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om 
ons van de omgang met vrouwen te onthouden,’ antwoordde David. 
‘Altijd als ik er met mijn mannen op uit trek zijn wij en alles wat we bij 
ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. 
Dus vandaag zijn we zeker gewijd.’ 7Daarop gaf de priester hem 
gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit 
het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst. 
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8Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een 
zekere Doëg uit Edom, de opzichter van Sauls herders. Hij was daar 
vanwege een of andere verplichting aan de HEER. 
9‘Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard?’ vroeg David 
aan Achimelech. ‘Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere 
wapens kunnen meenemen, zo veel haast was er bij de opdracht 
van de koning.’ 10‘Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliat, die u 
in de Terebintenvallei verslagen hebt,’ antwoordde de priester. ‘Daar 
hangt het, achter het priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u 
wilt kunt u het meenemen. Een ander wapen is hier niet.’ ‘Zoals dit is 
er geen tweede,’ zei David. ‘Geef het mij.’ 
 

Lied 1008: 1, 2, 3  (Rechter in het licht verheven) 

 

2 Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
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3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
Schriftlezing: Evangelie volgens Lucas 16: 19-31 
 

19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 
feestvierde. 20Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van 
zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te vullen met 
wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen 
alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22Op zekere dag 
stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan 
Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 
23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij 
riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar 
me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om 
mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar 
Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al 
tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk 
heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26Bovendien ligt 
er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie 
wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan 
oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u 
hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28want ik heb nog vijf 
broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit 
oord van martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze hebben 
Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man 
zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen 
toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze 
niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet 
laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 

 

l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
   
Cantorij zingt:  “Over de grenzen”  
                 (muziek: Raymond Stoop, Tekst: Hans Reinold) 
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 Is er een plek waar wij elkaar weer kunnen vinden? 
 Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,  
 het niemandsland hier ver vandaan,  
 waar wij de grenzen overgaan, waar wij de grenzen overgaan,  
 een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij 
 en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij, 
 met het onrecht dat ons allebei is aangedaan, 
 zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan? 
 En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt, 
 het  pad dat eindigt waar vergeving begint. 

 

Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel 

 
Lied 993: (Samen op de aarde) 
1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen), 5 (cantorij), 6 (allen),  
7 (allen.     

 
2 wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 

3 ’t Westen en het oosten, 
voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
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4 om zijn naam te prijzen 
gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen 
gunt Hij één bestaan. 

5 Israël, Egypte, 
stem en tegenstem, 
hoogtepunt en diepte – 
alles zegent Hem, 

    
6 want Hij zal verzoenen 

wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis. 

7 Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dank en voorbeden  
Na de intenties, waarbij we vredeskaarsen aansteken, afgesloten 
met de woorden: 
v.:  …….  zo bidden wij allen: Lied 417: “Frieden, Frieden”  

 

 
  (bij Johannes 14: 27 “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik  
   jullie. Laat jullie hart niet ongerust worden”,  Taizé) 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (gezongen) Lied 369b 
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Mededelingen door de ouderling van dienst 

 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat.  
 
Cantorij zingt:  “Verleih uns Frieden”, Mendelssohn 
 

  Wij gaan staan 
 

Slotlied: 1014: 1, 2, 3, 4, 5  (Geef vrede door van hand tot hand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

  

    
3 Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

  

    
4 De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

  



-14- 

 

5 Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

  

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Lied 430 (voorganger, cantorij en gemeente) 
 

 
 
Refrein: 1e x cantorij, 2e x allen 

 

 
 

Cantorij: Voor wie zoeken in de stilte 
   naar een vuur voor hart en handen 
 

Refrein:  allen 
 

Cantorij: Voor wie zingen op Gods adem 
   van de hoop die niet zal doven: 
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Refrein:  allen 
 

Cantorij: Voor wie roepen om vrede, 
   van gerechtigheid dromen: 
 

Refrein:  allen 
 

Cantorij: Voor wie wachten in vertrouwen 
   dat de liefde zal blijven: 
 

Refrein:  allen 
 

 
 

 

 
 
Orgelspel: Fuga in G moll, J.S.Bach 
 

 
Achterin de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 
 


