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Van harte welkom in de kerk of thuis als u deze dienst met ons 
meeviert. 
Vandaag zouden in deze dienst de World Servants 
Doetinchem uitgezonden worden naar Ecuador. 
Maar dat is niet mogelijk vanwege de Coronacrisis. 
Het project is verschoven naar volgend jaar 2021. 
Maar toch staan we samen met de World Servants 
Doetinchem in deze dienst stil bij het project 
waaraan ze gaan bouwen.  
Samen met hen is deze dienst voorbereid. We 
gaan in deze dienst ook een aantal Spaanse 
liederen zingen, deels door de groep van de World 
Servants Doetinchem, en met elkaar als gemeente. 
 
Op uw stoel vind u 3 gekleurde papiertjes. Die gaan we na de 
overdenking gebruiken. 
Op het gele papiertje vragen we u een vredeswens te schrijven voor 
de mensen in Cotopaxi in Ecudar. Deze wensen kunt u na de dienst 
in het mandje op de tafel leggen, bij het mandje voor de collecte. 
 
In deze dienst staan we stil bij het bijzondere verhaal van Ruth. 
Het is het gewone verhaal over het gewone leven van mensen, van 
mensen die honger hebben, elkaar beminnen en begraven. Een 
verhaal dat eindigt met een boerenbruiloft en een kraamvisite, 
waarbij de baby kraait op oma’s schoot. Er staan weinig 
bijzonderheden in over het geloofsleven. We hebben te doen met 
hongerige vluchtelingen, mensen met hun zwaktes  en verlegenheid 
en hun bittere opstandigheid. 
We lezen het gedeelte dat gaat over Noömi en Ruth, twee 
verschillende mensen uit twee verschillende culturen en de band die 
tussen hen is ontstaan en de gevolgen daarvan.  
We hopen op een mooie dienst met elkaar. 
 
 

In deze dienst:           voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

m.m.v. World Servants Doetinchem-Ecuador  
ouderling: Dick Bresser 

diaken: Henk Dijk 
lector: Corry Post 

koster: Kees en Corry Post  
beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Muziek Op de vleugel wordt Pasillo Ecuatoriano nr.4 gespeeld van 

Jorge Valverde (afkomstig uit Ecuador  ) 
 
- 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  
  We zingen daarbij Lied 900: Nada te turbe 

(We zingen dit lied een aantal keren achter elkaar) 
 
(vert. Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niets je 
ontbreken. Niets zal je deren, niets je benauwen. Heb genoeg aan God!) 

 

 

 
(solo’s:  Nichts soll dich betrüben, nichts soll dich erschrecken.  

Gott allein genügt. Wer Gott erwählt, dem wird nichts fehlen.  
Gott allein genügt.) 

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

o. Goede en trouwe God,  
 op de lange weg naar de nieuwe aarde 

horen we vaak niet het roepen 
van de mens die met ons gaat, 
verdiept als we zijn in ons eigen leven. 
U roept ons om mee te bouwen aan uw nieuwe aarde. 

g.  OPEN ONS NAAR U  
     EN NAAR ELKAAR. 
o.  Vergeef ons onze onverschilligheid 
     als we aan anderen voorbijgaan, 
     onze stappen niet richten naar hen. 
g.  OPEN ONS NAAR U  
     EN NAAR ELKAAR. 
o.  Wij geloven en weten 
     dat U aan alle mensen denkt. 
g.  HEER, GA MET ONS OP WEG, 
     VANDAAG EN ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN. 
     AMEN. 
 
Lied 146: 1, 4   (Zing, mijn ziel, voor God uw Here) 
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4  Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
 aan verdrukten recht gericht. 
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
 blinden geeft Hij het gezicht. 
 Hij geeft de gebukten moed 
 en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Vredegroet 
 

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

      Wij gaan zitten 
Inleiding op de dienst 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
 

De intenties van het Kyriegebed worden steeds afgesloten met de 
woorden: 
v. ..daarom bidden wij:  
g.: HEER, ONTFERM U. 
 
Gloria  (uit: Hoop voor alle volken, nr: 19, van: Pablo Sosa) 
  (vert. “Gloria, gloria, gloria, God in de hoge zij eer, en op  
   aarde vrede voor mensen, want Hij heeft ons lief”.) 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
v. ……zo bidden wij allen 
g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN 
 IN ONS DENKEN 
 IN ONS DOEN 
 IN ONS SPREKEN, 
 IN ONS GELOVEN. 
 AMEN. 
 
Schriftlezing:   Ruth 1: 6-19 
6Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van 
zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze 
zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te 
verlaten en terug te keren. 7Samen met hen verliet ze de plaats waar 
ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar 
Juda, 8zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis 
van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor 
mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. 9Moge hij ervoor zorgen 
dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze 
kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit 10en zeiden: ‘Maar we willen 
met u terugkeren naar uw volk!’ 11‘Ga terug, mijn dochters,’ zei 
Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog 
zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? 12Ga toch terug, 
want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, 
zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen 
ter wereld – 13zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan 
laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn 
dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij 
gekeerd.’ 14Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar 
schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 15‘Kijk, 
je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, 
‘ga haar toch achterna!’  
16Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en 
terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, 
zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17Waar u 
sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER 
is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ 18Noömi zag 
dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet 
langer aan. 19Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. 
 
v. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
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Lied 973: 1, 2, 3, 4.  (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 
 
 

 
 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of honger wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 

 
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 

 
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 

 
 
Uitleg en overdenking 
 
 
Stilte  
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Lied:  Bendecid al Señor            (vert. Loof de Heer onze God!) 
We zingen dit lied een aantal keren achter elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het project van World Servants Doetinchem over Ecuador 
We hebben daarbij de gekleurde papiertjes nodig die u op uw stoel 
vindt. 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
(De gebeden worden onder andere verzorgd door een paar mensen 
van de World Servants Doetinchem.) 
 
Dank en voorbeden  
 

 Voorbeden worden afgesloten met de woorden 
v.: daarom bidden wij: 
g.: VERVUL ONS MET UW GEEST,  
 GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
 
Stil gebed  
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Onze Vader   (uitgesproken in het Spaans, door Ineke ter Haar) 
 

Padre nuestro,  
que estás en los cielos: 
santificado sea tu Nombre. 
venga a nosotros tu reino. 
hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada 
día;.perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;  
no nos dejes caer en la tentación, 
y libranos del mal.  
Porque tuyo es el reino 
el poder y la gloria  
por siempre Señor. Amen. 

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 

(Tijdens het orgelspel kunt u een vredeswens op het gele 
papiertje schrijven. Na de dienst kunt u die bij de uitgang in een 
mandje leggen.) 

 
 
             We gaan staan 
 
Slotlied: La paz del Señor 
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De World Servantsgroep zingt dit lied eerst in het Spaans. 
Daarna zingen wij met elkaar de Nederlandse tekst. 
Het lied wordt in het Spaans afgesloten door de World 
Servantsgroep  
 

La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado.  
La paz del Señor a ti, a mi, a todos al canzara.  
La paz del Señor a ti, a mi, a todos al canzara. 

 

 

 

 

 

 
 
2 Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 

 
3 Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

 
4 Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

Omgeeft U ons met uw zegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen (gesproken) 
 v.     ………..     
       g.     AMEN.   (gezongen) 

    
We gaan zitten om naar de muziek te luisteren. 
 
Muziek Op de vleugel wordt gespeeld: Marisol, van Jorge Valverde 
(uit Ecuador) 
 
 
 
Daarna wachten we de instructies van de kosters af hoe wij de 
kerkzaal weer gaan verlaten. 
 
Na de dienst is er (alleen bij mooi weer) de mogelijkheid om koffie of 
thee te drinken. Dat wordt aangeboden bij de uitgang aan de kant 
van het Simonsplein. 
 
En houd svp samen ook buiten de 1½ meter maatregel in acht. 
 
 
 
 
 
 
 
Zomerregeling gezamenlijke kerkdiensten in de Wingerd en 
Catharinakerk 
In de maanden juli en augustus zijn er afwisselend zondagse 
vieringen in De Wingerd en de Catharinakerk. De aanmeldingen voor 
het bijwonen van de vieringen loopt via het vaste punt van de 
betreffende vierplek.  
Voor de diensten in De Wingerd op 2 en 16 augustus kunt u zich 
aanmelden bij Tineke Haveman, telefoon 06 – 30946305 op 
donderdagavond tussen 19 en 20 uur. 
Voor de dienst van 9 augustus kunt zich aanmelden bij Hetty Snippe, 
telefoon 0314 - 341 905 op donderdag tussen 11 en 17 uur.  
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De World Servants Doetinchem-Ecuador 


