
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
CATHARINAKERK 

 
 

 
 

19 juli 2020 
 
 

5e zondag van de zomer 
 
 

kleur: groen, de kleur van de schepping, het leven, hoop en groei 
 
 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
 
 
 



-2- 
 
 
Hartelijk welkom in de Catharinakerk! 
 
Het is bijzonder om in deze tijd weer op kleine schaal samen te 
komen als gemeente. U bent vanmorgen gekomen en anderen zijn 
er op een andere manier. De afgelopen tijd heeft ons veel geleerd en 
daarbij is ons ook opgevallen hoeveel mensen er via de 
elektronische wegen van geluid en beeld met de kerkdienst 
verbonden waren. Heel bijzonder allemaal! Het zet mij en velen met 
mij aan het denken. In deze coronatijden gedenken we misschien op 
een nieuwe manier hoe we als mensen met onze kwetsbaarheid 
deel uitmaken van een complexe wereld. We zien onszelf onder 
ogen zoals we zijn, met onze goede kanten en onze kwade kanten. 
In deze wereld hebben we als mensen veel weten op te bouwen, 
maar misschien zijn we bij dit alles wel wat te overmoedig geweest. 
Ineens beseffen we op een indringende manier onze menselijke 
grenzen. De bijbelse verhalen bieden ons kansen om in onszelf te 
kijken. Wie zijn we als mensen en hoe past het ons om met onze 
goede neiging en onze neiging tot het kwade de goede keuzes te 
maken? Hoe stellen we ons op en hoe laten we ons raken? De 
lezingen van deze zondag bieden ons een tot nadenken stemmend 
verhaal, dat de moeite van het overwegen meer dan waard is!  
Ik wens u en jullie allen een gezegende dienst! 
 
ds. Joop Jansen Schoonhoven, tel. 0314-354188 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven 
organist: Wilco Kleinhesselink  

ouderling: Ab Ribbers 
lector: Ab van de Vliert  
diaken: Lineke Flokstra  

koster: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen  
beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Orgelspel: Liebster Jesu, wir sin hier, J.S.Bach 
- 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  
- Orgelspel: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (1628),  
                     J.G.Walther (LB209)      

   ‘Heer Jezus, o Gij dageraad, 
   wend naar ons toe uw licht gelaat. 
   Uw Geest die in de waarheid leidt 
   zij onze gids in deze tijd.’ 
    Wij gaan staan 
Bemoediging 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Drempelgebed 
O. God van mensen, 
 zie ons aan als mensen, 
 die zoeken naar een goed woord, 
 naar verbindingen die ons leven dragen. 
 Want spoorloos zijn wij zonder U. 
 Maak ruimte in ons voor uw Geest van leven, adem ons open…  
A. EN LAAT DE ZON VAN UW AANGEZICHT OVER ONS          
     OPGAAN. AMEN. 
 

Openingslied: Op een God die door de eeuwen (t: Henk Jongerius
 m: LB 283) 

 

1. Op een God die door de eeuwen  
 om zijn trouw bezongen is 
 wachten mensen heel hun leven  
 tot zijn uur gekomen is.    

2. Op een God die door de tijden  
 om zijn naam beleden is 
 wachten mensen alle nachten  
 tot zijn licht verschenen is.    

3. Op een God die voor de mensen  
 nieuwe toekomst deed ontstaan, 
 wachten wij in goed vertrouwen  
 tot zijn woord zal opengaan. 
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4. Op een God die voor de mensen 
 licht in donker heeft bereid 
 wachten wij van ganser harte 
 tot zijn stem ook ons bevrijdt.  
 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer voor u allemaal! 
a. OOK MET U IS DE HEER! 

             Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria  
 

v. …….  
    Daarom bidden wij:  
a. HEER, ONTFERM U.  
 
Gloria: Lied 304: 1, 2 en 3 (Zing van de Vader die in den beginne) 

 
2 
 
 
 
 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere!   

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 

 
 

v. 
 
a. 

……..  
zo bidden wij allen 
LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN 
IN ONS DENKEN 
IN ONS DOEN 
IN ONS SPREKEN, 
IN ONS GELOVEN. 
AMEN. 

 

 
Schriftlezing: Jesaja 40: 12-25 
12Wie heeft de wateren met holle hand omvat, 

de hemel gemeten met een ellenmaat? 
Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? 
Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, 
de heuvels met balans en gewichten? 
13Wie heeft de geest van de HEER gemeten? 
Heeft iemand hem ooit raad gegeven? 
14Wie raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht? 
Wie leidt hem op de paden van het recht? 
Wie leidt hem naar de wijsheid? 
Wie toont hem de weg van het inzicht? 
15In zijn ogen zijn de volken 
als een druppel in een emmer, 
als een stofje op een weegschaal; 
de eilanden weegt hij als zandkorrels. 
16Zelfs de Libanon levert te weinig hout, 
te weinig wild voor een brandoffer. 
17De volken betekenen niets in zijn ogen, 
voor hem zijn ze minder dan niets. 
18Met wie wil je God vergelijken, 
hoe is hij uit te beelden? 
19Met een godenbeeld misschien? 
Dat is door een ambachtsman gemaakt, 
door een edelsmid overtrokken 
met goud en zilverbeslag. 
20Met een beeld, opgericht op een bergtop? 
Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, 
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met zorg gekozen door een vakman, 
die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. 
21Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? 
Is het je niet van meet af aan verteld? 
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? 
22Hij troont boven de schijf van de aarde 
– haar bewoners zijn als sprinkhanen –, 
 
hij spreidt de hemel uit als een doek, 
spant hem uit als een tent om in te wonen. 
23Hij maakt vorsten nietig, 
de leiders van de aarde onbeduidend: 
24nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, 
nauwelijks hebben ze wortel geschoten, 
of hij blaast over hen, en ze verdorren 
en de stormwind neemt hen op als kaf. 
25Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, 
aan wie ben ik gelijk te stellen? 
 
Lied 850 (Geen taal bij machte U te meten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Wie was erbij toen Gij de zeeën, 
de chaos tot bedaren riep? 
Waar waren wij toen Gij het leven, 
het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 
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3 Wie zijn wij dat wij zouden weten 

de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten, 
de toekomst, uw geheimenis? 

  
4 Hoe zouden wij U kunnen peilen? 

Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
Verborgen blijven uw geheimen, 
uw schepping maakt ons sprakeloos. 

  
5 Geen mens bij machte uit te leggen 

wat in uw plan besloten ligt. 
Wij hebben het van horen zeggen 
en dorsten naar uw onderricht. 

 
Schriftlezing: Mattheüs 13: 24-30; 36-43  
24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk 
van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker 
uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid 
tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge gewas 
opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid 
tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: 
“Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar 
komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk 
van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het 
onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden 
jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30Laat beide samen 
opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, 
tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in 
bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in 
mijn schuur.’”’ 
 
36Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn 
leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van 
het onkruid op de akker uitleggen?’ 
 37Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de 
Mensenzoon, 38de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de 
kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het 
kwaad, 39de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de 
voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40Zoals 
het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het 
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gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41de Mensenzoon zal zijn 
engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die 
anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht 
bijeenbrengen 42en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze 
jammeren en knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het 
koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft 
goed luisteren! 
 
l. Woord van de Heer 
a. WIJ DANKEN GOD. 
 
Orgelspel: Gij hebt met uw brede gebaren (LB 765) 
 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel   
 

Lied: Herschep ons hart (t: Huub Oosterhuis, m: Tom Löwenthal) 
  voorganger zingt de 1e keer  
  en wij allen zingen het de 2e keer 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank- en voorbeden 
 Voorbeden worden afgesloten met de woorden 
 v.  daarom bidden wij: 
 a.  VERVUL ONS MET UW GEEST, 
      GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
 

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 
 

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: 
Catharinakas voor ½.  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 
De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje op een tafel waar u uw gift kunt geven. 
 
Orgelspel: Trio in C, A.G. Sorge  
 

 Wij gaan staan 
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Slotlied: Belijd Mij voor de mensen (t: Henk Jongerius, m: LB 841 
Wat zijn de goede vruchten) 
 
1. Belijd Mij voor de mensen / en zeg tot wie u hoort: 

wat wij ons ook maar wensen / God heeft het hoogste woord. 
Belijd Mij in uw woorden / en alles wat gij doet: 
Ik zeg u van te voren / wat of gij zeggen moet. 

 
2. Wees niet bevreesd voor mensen / maar luister naar mijn Zoon: 

ook als zij u verwensen / mijn vrede is uw loon. 
Wees niet bevreesd voor waarheid, / ik ken uw hartsgeheim 
maar spreek in alle klaarheid, / zo zal er toekomst zijn. 

 
3. Belijd voor alle mensen / dat Ik uw Vader ben 

die uw verborgen wensen, / uw hart en nieren ken. 
Belijd voor alle mensen / gij wordt door God bemind; 
wat zoudt gij u nog wensen: / mijn Geest waait als de wind. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Zending  
 
Zegen 

 

v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 

Zegenen wij elkaar bij 
alles wat te doen staat 
alles wat we beleven mogen 
alles wat ons overkomt 
Zegenen wij elkaar in 
dit leven dat wij delen 
zo kwetsbaar als het is. 
Die God en goed is zegene ons 
in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. 
AMEN 
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We gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren.  
 
Orgelspel: Fuga in G moll, J.S. Bach 
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de kosters hoe wij de 
kerkzaal weer gaan verlaten.  
 
 
Na de dienst is er de mogelijkheid om koffie te drinken (alleen bij 
mooi weer). Degenen die daar gebruik van willen maken verlaten de 
kerk via het zogenaamde orgeldeurtje (bij de koffietafel). 
 
 
 
 
 
 
 
      

        


