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Van harte welkom bij deze online-kerkdienst vanuit de Catharinakerk 
Op deze 7e zondag van Pasen, zo tussen Hemelvaart en Pinksteren, 
lezen we opnieuw uit Exodus (hoofdstuk 23: 1-17). Deze keer over 
de uitwerking van de wetgeving in voorschriften. En bijzonder hoe 
armen en vreemdelingen beschermd worden in deze voorschriften. 
En dat geldt ook voor het land, de aarde. Daarnaast lezen we uit het 
Evangelie volgens Johannes 17: 1-13, een gebed van Jezus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Huib Jongenburger 
koster: Ineke van der Meulen  

beeld: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Stilte  
- Orgelspel   
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier (lied 314), J.S. Bach  
 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
      die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 
o.  Goede en trouwe God, 
     Gij die voor alle mensen,  
     die het goede voor ogen hebben, 
     een nabije God wil zijn, 
     wij bidden U: 
     til ons uit het alledaagse 
     uit onze zorgen, 
     om open te staan voor Uw woord en kracht. 
     Dat wij het goede mogen zien, 
     en eruit leven. 
     Door Jezus Christus. 
     Amen. 
 
Lied 71: 1 en 2 (Heer, laat mij schuilen in uw hoede) 
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2 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 

waarin ik nacht en dag 
mij veilig bergen mag. 
Mijn rots, bij U is niets te duchten, 
Gij hebt in al mijn noden 
redding en heil geboden. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u. 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
 
v. … 
 daarom bidden wij: wij zingen Lied 299e 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … zo bidden wij allen: Lied 332  (1x)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftlezing: Exodus 23: 1-17 
 

1. Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak 
met een misdadiger door iemand vals te beschuldigen. 2. Laat je er 
niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te 
doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet 
door je naar de meerderheid te richten. 3. Iemand die arm is, mag je 
in een rechtszaak niet bevoordelen. 4. Wanneer je een verdwaald 
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rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je 
hem het dier zonder uitstel terugbrengen. 5. Wanneer je ziet dat de 
ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, 
mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de 
helpende hand bieden. 6. Bij een rechtszaak moet je de rechten van 
de armen eerbiedigen. 7. Laat je niet beïnvloeden door valse 
aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter 
dood; wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan.  
8. Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken 
zienden blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars.  
9. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het 
voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn 
geweest in Egypte. 10. Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien 
en de oogst binnenhalen. 11. Maar het zevende jaar moet je het land 
braak laten liggen en het met rust laten, dan kunnen de armen onder 
jullie ervan eten; wat zij nog overlaten is voor de dieren van het veld. 
Met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen. 12. Zes 
dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust 
houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je 
slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.  
13. Houd je verre van alles waarvoor ik jullie heb gewaarschuwd. 
Roep geen andere goden aan, laat hun naam niet over je lippen 
komen. 14. Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van mij 
feestvieren. 15. In de maand abib, de maand waarin jullie uit Egypte 
weggetrokken zijn, moet je op de daarvoor vastgestelde dagen het 
feest van het Ongedesemde brood vieren. Eet dan zeven dagen lang 
ongedesemd brood, zoals ik je heb opgedragen. Niemand mag dan 
met lege handen voor mij verschijnen. 16. Verder moeten jullie het 
Oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op 
de akker gezaaid hebt, en tot slot, wanneer aan het eind van het jaar 
de hele oogst is binnengehaald, het Inzamelingsfeest.  
17. Driemaal per jaar dus moeten alle mannen voor de Machtige, de 
HEER, verschijnen. 
 
Orgelspel: Dies sind die heil’gen zehn Gebot, J.S. Bach 
 
Schriftlezing: Evangelie volgens Johannes 17: 1-13 
 

1. Zo sprak Jezus. Daarna sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en 
zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw 
Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2. Hij heeft van u macht 
over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem 
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gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3. Het eeuwige leven, 
dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden 
hebt, Jezus Christus. 4. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door 
het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5. Vader, verhef 
mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de 
wereld bestond. 6. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld 
gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u 
hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7. en nu 
begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8. Ik heb 
de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij 
hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, 
en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet 
voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat 
zij van u zijn 10. – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, 
is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 
11. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven 
wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam 
die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 
12. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij 
gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is 
verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de 
Schrift in vervulling ging. 13. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit 
terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn 
vreugde. 
 
v. Woord van de Heer, wij danken God. 
 
Lied 663: 1 en 2 (Al heeft Hij ons verlaten) 
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2 Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte  
 
Lied 119a: 1 en 4 (Uw woord omvat mijn leven) 
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2 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 
 
Dank- 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. 
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Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling:  
1e collecte: diaconie voor ¼, 2e collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: 
Werelddiakonaat voor ½.  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVT app. 
 
Slotlied 416: 1 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen (gesproken) 
v.  … 
a.  Amen. 
 
Orgelspel:  
 
 

Erhalt uns Herr bei deinem Wort (lied 722), D. Buxtehude  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


