
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
CATHARINAKERK 

 
 

 
 

16 februari 2020 
 
 
 
 

kleur: groen,  
kleur van schepping, leven en hoop 

 
 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
 



-2- 
 
Van harte welkom in de Catharinakerk. Vanmorgen beginnen we aan 
een serie lezingen uit het boek Exodus. Door een aantal thematische 
vieringen rond de jaarthema’s van onze gemeente, worden de 
lezingen over een paar weken pas weer vervolgd. Vandaag het 
begin. Een hopeloze situatie, waarin de nakomelingen van Jacob het 
onderspit dreigt te delven.  
In deze uitzichtloze situatie zijn een paar vrouwen aanwezig die 
ondanks alle dreiging en ondanks de enorme macht van farao niet 
doen wat hij zegt, en die weigeren uitvoerders van zijn dodelijke 
bevelen te worden. Ondanks het enorme risico dat ze lopen stellen 
zij zich in dienst van het leven, van hoop, van toekomst, van God. 
Het betreft Sifra en Pua, twee gewone vrouwen, maar tegelijk heel 
bijzonder als de tijden moeilijk worden en vol risico.  
We lezen ook uit het evangelie naar Mattheus en vervolgen de 
lezingen uit de Bergrede. Ook daar gaat het over keuzes die je 
maakt, over hoe je leven kunt en hoe je je daarin kunt verhouden tot 
de mensen om je heen.  
Ik wens u een goede dienst. 
Klaas A. Bakker, voorganger in deze dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Klaas Bakker 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Anja Jongenburger 
diaken: Bert Oosterloo 

lector: Nelleke van Pijkeren 
collectanten: Janny en Fred Pronk 

kosters: Coby en Jan Kuiperij 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Freu dich sehr, o meine Seele (Psalm 42), 
   J. Pachelbel 
- 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 
- Op het orgel wordt gespeeld: Lied 119a (Uw woord omvat mijn 

leven) 
  Wij gaan staan 

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

 

Drempelgebed 
o. Trouwe God, 
 wij zijn hier gekomen 
 met onze vreugde en onze dank, 
 maar soms ook met pijn en verdriet. 
a. ZEGEN ONS LEVEN MET HET LICHT 
 VAN UW NABIJHEID. 
o. Ken ons in onze onzekerheden, onze zorg, onze angst. 
a. LAAT UW LICHT OVER ONS LEVEN VALLEN. 
o. Keer ons om naar U en vernieuw ons hart. 
a. RICHT ONZE VOETEN OP WEGEN  
 VAN LIEFDE EN VREDE. AMEN. 
 

Psalm 31: 1, 3 en 6 (Op U vertrouw ik, Heer de heren) 
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3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, 
om uwe naam, o Heer, 
toevlucht en tegenweer. 
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. 
Al spannen zij hun netten, 
Gij zelf zult mij ontzetten. 

  
6 Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 

die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 
die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie, met aansluitend Gloria 
 

v. …… daarom bidden wij:    
  we zingen dan Lied 301g (Kyrie eleison) 

 
Gloria: Lied 305 (Alle eer en alle glorie)  
 
 



-5- 
 

 
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 allen:  Lied 333  (2x)  
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Schriftlezing: Exodus 1: 8-22 
8 Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet 
gekend had. 9 Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor 
ons en te talrijk. 10 Laten we verstandig handelen en voorkomen dat 
dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich 
aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het 
land wegtrekken!’ 11 Er werden slavendrijvers aangesteld die de 
Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de 
voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. 12 Maar hoe meer de 
Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze 
breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen 
kregen. 13–14 Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven 
ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen maken van klei en 
op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld.  
15 Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra 
en Pua geheten, het volgende: 16 ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij 
de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het 
een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze 
blijven leven.’ 17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en 
deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten 
de jongetjes in leven. 18 Daarom ontbood de koning de 
vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom 
laat u de jongens in leven?’ 19 De vroedvrouwen antwoordden de 
farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze 
zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de 
vroedvrouw er is.’ 20 God zegende het werk van de vroedvrouwen, 
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zodat het volk zich sterk uitbreidde. 21 En omdat de vroedvrouwen 
ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. 22 
Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse 
jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten 
in leven blijven.  
 

Psalm 42: 1 en 7 (Even als een moede hinde) 

7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
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Schriftlezing: Mattheus 5: 17-26 
 

17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te 
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot 
vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de 
aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat 
alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van 
deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal 
als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. 
Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het 
koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: 
als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden 
en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet 
binnengaan.  
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: 
“Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden 
voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn 
broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor 
het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten 
verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het 
vuur van de Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je dus je 
offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder 
of zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je 
eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. 25 
Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg 
bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over 
aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26 Ik verzeker je: 
dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.  
  
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied: Bekleedt u met de nieuwe mens (Tussentijds 84; t. Tom 
Naastepad, m. John Bacchus Dykes) 
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Uitleg en overdenking 
 

Stilte  
 
Orgelspel   
 
 

Lied 119a: 1, 2 en 4 (Uw woord omvat mijn leven) 

2 Legt daarom alle leugen af, 
al wat bederft, is voor het graf, 
maar doet van die is opgestaan, 
de waarheid aan 

  

3 Wij zijn elkanders hart en hand 
op weg naar het beloofde land; 
verdraagt en steunt de zwakken maar, 
vergeeft elkaar. 

  

4 En gaat niet toornig in de nacht, 
maar laat de vrede als een wacht 
uw slaap verlichten; in uw droom 
gaan eng’len om. 
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2 Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelf bedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 

4 God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 

 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden  
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. 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
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Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor de Kledingbank Doetinchem..  
 
Orgelspel: Freu dich sehr, o meine Seele, G.A. Homilius 

 

  Wij gaan staan 
 

Slotlied: lied 974: 1, 3 en 5 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat) 

 
 

2 Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 

 Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 
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4 God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 

 Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
  
Uitzending  
 

Zegen: Lied 430  
 
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
 
Refrein allen: (2x)  

 
v. Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
Orgelspel: Toccata in c-moll, J. Pachelbel 

 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 
 
 


