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PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
 

CATHARINAKERK 
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11 april 2020 - Stille Zaterdag 
 
 
 

kleur: wit, de kleur van Jezus Christus, van vreugde  
en van het licht, dat schijnt in de duisternis. 
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In de kerk is het stil.  
Er is geen muziek.  
De kerk is schaars verlicht – symbool voor de duistere mensennacht, 
die Christus aan het kruis bracht.  
Wij waken in de nacht. En we lezen verhalen van hoop, van Gods 
macht, van het begin; van het licht; van de bevrijding; van verdorren 
en weer herleven. 
We zingen en bidden in de nacht en wij zien hoopvol uit naar Christus, 
het Licht dat komt.  
Met deze dienst, die op Witte Donderdag begon en op Goede Vrijdag 
verder ging, sluiten wij deze drie indrukwekkende dagen af. In deze 
dienst zetten we, aan de hand van de Schrift, de stap naar Pasen. 
 
Vandaag zou u 2 kaarsen of waxinelichtjes op tafel kunnen klaar 
zetten. Tijdens de dienst kunt u de eerste kaars aansteken op het 
moment dat de nieuwe Paaskaars de kerk wordt ingedragen. En de 2

e
 

kaars kan aangestoken worden aan het licht van de nieuwe 
Paaskaars als in de kerk het licht met elkaar wordt gedeeld. 
De doopgedachtenis kunt u ook meevieren door thuis een schaaltje 
met water klaar te zetten, en op het moment van de gedachtenis in de 
dienst zelf je duim in het water te dopen en daarmee een waterkruisje 
op je eigen voorhoofd te zetten, en daarbij je eigen doopnaam -namen 
hardop te zeggen. 
We vieren ook de Maaltijd van de Heer. U kunt hiervoor een stukje 
brood en een slokje wijn of druivensap in een beker klaar zetten. En 
op het moment dat brood en wijn gedeeld worden zou je als je met z’n 
tweeën of als gezin deze dienst online meeviert brood en wijn ook 
elkaar kunnen aanreiken. 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst: 

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Janny Jansons 
kosters: Kees Post en Jan Kuiperij 

beeld: Pieter ten Boom 
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Stilte 
 
We openen de Schrift 
 
Lezing uit Genesis 1 en 2    De Schepping 
1

1
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

2
De aarde was nog 

woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest 
zweefde over het water. 

3
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was 

licht.  
4
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de 

duisternis; 
5
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. 

Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
6
God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de 

watermassa’s van elkaar scheidt.’ 
7
En zo gebeurde het. 

8
Hij noemde 

het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede 
dag. 
9
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, 

zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. En God zag dat 
het goed was.

13
Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. 

14
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag 

te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de 
dagen en de jaren, 

15
en ze moeten dienen als lampen aan het 

hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ 
16

God maakte de twee 
grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om 
over de nacht te heersen, en ook de sterren. En God zag dat het goed 
was. 

19
Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. 

20
God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven 

de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 
21

En hij 
schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens 
waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. 
En God zag dat het goed was. 

23
Het werd avond en het werd morgen. 

De vijfde dag. 
24

God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, 
kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het.  
26

En God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op 
ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee 
en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over 
alles wat daarop rondkruipt.’  
27

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 
schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.  
31

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed 
was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. 
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2
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij 

van het werk dat hij gedaan had. 
3
God zegende de zevende dag en 

verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn 
scheppingswerk. 
 
Psalm 136: 1, 2, 3 

  

 
 
2 Geef de God der goden eer, 
 jubel voor der heren Heer. 
 Hij doet wond’ren, Hij alleen 
 trouw door alle tijden heen. 
 
3 Loof Hem die de hemel schiep, 
 zijn verstand is grond’loos diep. 
 Hij bereidde zee en land. 
 Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
Lezing uit Exodus 13, 14        Doortocht door de Rietzee 
17

Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet 
langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was 
dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten 
leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. 
18

Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar 
de Rietzee trekken. 
14

1
De HEER zei tegen Mozes: 

2
‘Zeg tegen de Israëlieten dat ze 

omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de 
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zee; jullie moeten je kamp recht tegenover Baäl-Sefon opslaan, vlak 
bij de zee. 

3
De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en 

de woestijn niet meer uit kunnen komen 
5
Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk 

gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. ‘Hoe konden we 
Israël zomaar laten vertrekken!’ zeiden ze. ‘Nu zijn we onze slaven 
kwijt.’ 

6
De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn 

krijgsvolk. 
7
Hij nam de zeshonderd beste wagens van Egypte mee, en 

ook alle andere, stuk voor stuk bemand met officieren.  
9-10

De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-
Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij 
de zee, tegenover Baäl-Sefon.  
15

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder 
trekken. 

16
Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het 

water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, 
over droog land. 

17
Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken zodat 

ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de 
farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. 
18

De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn 
majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb 
gebracht.’ 
21

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee 
terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind 
te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water 
spleet, 

22
en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over 

droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. 
23

De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de 
farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in.  
26

De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan 
stroomt het water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens 
en ruiters.’ 

27
Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, 

stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren 
vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de 
golven in. 

28
Het terugstromende water overspoelde het hele leger van 

de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de 
zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven. 

29
Maar de 

Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl 
rechts en links van hen het water als een muur omhoogrees. 
30-31

Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de 
Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen 
liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte 
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was opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun 
vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. 
 
Lied 362: 1, 2, 3  

 
 
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 
3 Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
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Lezing uit Ezechiël 36, 24-28   Een nieuw hart en een nieuwe 
geest 
24 Ik leid jullie weg bij die volken, Ik breng jullie bijeen uit die landen 
en laat je naar je eigen land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water over 
jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie 
afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik 
zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart 
voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat 
jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 
 
Lied 598  Als alles duister is        (3x) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOF van het LICHT 
Het licht wordt de kerk ingedragen.  
U kunt thuis de eerste kaars aansteken.  
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Driemaal wordt zingend de komst van het licht aangekondigd en 
beantwoord: Lied 593 
 
 
 
 
 
Evangelielezing: Lucas 24:1-9 
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren 
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf 
aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was 
weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van 
de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. 
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze 
werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. 
De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de 
doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u 
gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest 
worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op 
de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze 
keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen 
vertellen wat er was gebeurd.  
 
We delen het Licht terwijl wij zingen. 
Thuis kunt u op dit moment nog een kaarsje aansteken. 
 
Lied 600: 1, 2, 3, 4, 5   Licht, ontloken aan het donker
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2 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
3   
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

4  
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

 
5  
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

  
Doopgedachtenis                    Bij de doopvont 
v. Dit is de nacht, waarin het water van de dood  
 doorwaadbaar blijkt en bron wordt  
 van nieuwe toekomst, een wereld gaat open. 
 Dit is de nacht, waarin Gods Geest 
 leven scheppend over de wateren zweeft.  
 Dit is de nacht, waarin God met water 
 stof, dat de wind zo wegblaast, samenkneedt 
 tot een van Geest doorademd leven. 
 Dit is de nacht, waarin het water van de Doop, 
 van onze Doop, opnieuw stroomt, 
 teken dat ook wij door het water gegaan zijn, 
 bekleed met licht,  bekleed met leven, geroepen bij onze naam. 

 
Het water wordt in de doopvont uitgegoten. 

 

v.     Gedenken wij dan onze doop en belijden wij daarmee ons geloof: 
 Wij zijn gedoopt in de Naam van de Vader 
 die de opslaande wateren hun plaats wees 
 en die zo ruimte schiep om te leven. 
 In de Naam van de Zoon, 
 die zelf ondergedompeld is in het water van de Jordaan, 
 broeder van mensen, 
 die door het water van de dood is gedragen 
 naar een leven geborgen bij God. 
 

 In de Naam van de Geest, 
 die vanaf het begin hoopvol over de wateren zweeft 
 en bron is van leven, het vuur is van de hoop, 
 de klank is van taal en communicatie, 
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 de band die mensen aaneenbindt 
 en tot gemeente maakt, volk van God. 
 

 Gods Naam is verbonden met de onze 
 God gaat met ons mee op onze wegen. 
 
Tijdens de muziek kunt u uw duim in het schaaltje met water dopen, 
en met uw duim op uw voorhoofd een waterkruisje maken, 
en daarbij hardop uw doopnamen zeggen.. 
 
Muziek: ‘Het water van de grote vloed' (lied 350) 

   bewerking van Johann Pachelbel. 
  Wij staan geschreven in zijn hand, 
  Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
  Als kinderen gaan wij zingend voort, 
  de Vader is het die ons hoort. 
 

GEBEDEN 
- Voorbeden 
- Stil gebed 
 

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 
 

v.  In deze nacht gedenken wij  
 het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. 
 Zijn toekomst verwachten wij. 
 Zijn weg is het die ons leven kleurt. 
 In brood en wijn gedenken wij zijn weg van liefde. 
 Liefde tot het uiterste. 
 

Tafelgebed 
 Daarom gezegend zijt Gij, God, bron van liefde en leven, 
 en gezegend is Jezus die de weg van liefde  
 en van vergeving is gegaan,  
 Laat uw Geest zijn woorden vervullen 
 nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 

 
Inzettingswoorden 
 

 Want in de nacht waarin Jezus Christus werd overgeleverd 
 nam Hij het brood, 
 en na gedankt te hebben brak Hij het  
 en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
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 Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. 
 Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 

 En Hij nam, 
 toen de maaltijd afgelopen was de beker,  
 sprak de dankzegging erover uit,  
 gaf hem rond en zei: 
 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  
 Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 

 

Onze Vader  
a. 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 opgestane Heer is altijd met u. 
 
Delen van brood en wijn 
Thuis kunt u nu het stukje brood nemen, en een slokje wijn of 
druivensap. Of als het mogelijk is het elkaar aanreiken. 
 
Muziek: 'Gott sei gelobet und gebenedeiet' (Lied 375)  

   bewerking van Heinrich Scheidemann. 
 

God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen 
Hem die met zijn drank en spijze, 
ja, met zijn lichaam ons verkwikken wilde, 
onze dorst en honger stilde. 

 
Dankzegging 
v. Liefdevolle God, U voorziet ons telkens weer 
 van wat we nodig hebben op de weg van ons leven. 
 Wij danken U voor uw gaven. Amen. 
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Slotlied: lied 634 – U zij de glorie 

 
 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

UITZENDING en ZEGEN 
v. … 
a. Amen. 
 
Orgelspel 'Easter hymn' (Christus onze Heer verrees, lied 624)  

      bewerking van Healey Willan 
 
 

Alle klokken van de Catharinakerk zullen nu de Paasjubel 
verkondigen. 


