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Van harte welkom bij deze dienst in de kerk, of thuis als u deze 
dienst via internet meeviert.  
Aan het begin van de dienst ontsteken we 2 tafelkaarsen, thuis zou u 
ook een waxinelichtje kunnen aansteken, als teken van Gods licht in 
ons midden, waar we ook zijn en ook als teken van verbondenheid 
met elkaar. 
 
Vandaag lezen we in het Evangelie volgens Matteüs 25: 1-13 de 
gelijkenis van Jezus over 10 meisjes die met hun lampen wachten 
op een bruiloft. Het gaat over lampen, over licht en duisternis. En 
ook over waakzaamheid, en over dwaasheid tegenover wijsheid. Al 
deze dingen spelen een rol in deze gelijkenis, die in zekere zin ook 
een bepaalde spanning oproept. Maar het hele verhaal staat in het 
teken van de vreugde om een bruiloft waar de meisjes naartoe 
leven. 
We lezen daarnaast uit Spreuken 9, ook over wijsheid en dwaasheid. 
 
De 3e collecte in deze dienst staat ook in het teken van dankdag voor 
gewas en arbeid. 
Volgende week zondag 8 november staan we daar met Psalm 104 
nog meer bij stil. 
We hopen op een goede viering met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

zanggroep: Ietsje Kuiper, Liesbeth Meij en Herman Mooij 
ouderling: Huib Jongenburger 

diaken: Lineke Flokstra 
lector: Corry Post  

kosters: Corry en Kees Post 
beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Voluntary in D, J. Stanley 
- 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  
 

- Lied 598        Als alles duister is (Taizé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

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

Drempelgebed 
o.  Goede en trouwe God,  
     Bron van leven en liefde, 
g.  WEES HIER AANWEZIG. 
o.  Laat uw licht over ons leven schijnen, 
g.  UW LIEFDE OVER AL ONZE DAGEN. 
o.  Wees hier aanwezig 
g.  LICHT IN ONS MIDDEN 
     DAT WIJ HERLEVEN. AMEN. 
 

Lied/Psalm 43: 3 en 4 (O Here, God, kom mij bevrijden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4 Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
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Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER.     

       Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie 
 

Elke intentie wordt afgesloten met de woorden: 
 

v.  daarom bidden wij 
a.  HEER, ONTFERM U. 
 

Aansluitend zingen wij  
 

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! 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v. …………………… daarom bidden wij: 
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g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN 
 IN ONS DENKEN, 
 IN ONS DOEN, 
 IN ONS SPREKEN, 
 IN ONS GELOVEN.  
 AMEN. 
 
Schriftlezing: Spreuken 9: 1-18 
 
1Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 
zeven zuilen heeft ze uitgekapt. 
2Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, 
haar tafel heeft ze gedekt. 
3Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, 
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: 
4‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 
5‘Kom, eet het brood dat ik je geef, 
drink de wijn die ik heb gemengd. 
6Wees niet langer zo onnozel, 
leef, en betreed de weg van het inzicht.’ 
7Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, 
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. 
8Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, 
berisp een wijze, en hij mag je graag. 
9Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, 
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. 
10Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, 
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 
11Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, 
je levensjaren nemen door mij toe. 
12Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, 
als je spot, benadeel je jezelf. 
13Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, 
door haar domheid heeft ze nergens weet van. 
14Ze zit bij de deur van haar huis, 
in een zetel, hoog in de stad. 
15Ze roept naar de voorbijgangers, 
naar hen die rechtdoor willen gaan: 
16‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 
17‘Gestolen water smaakt verrukkelijk, 
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geroofd brood is een lekkernij.’ 
18Maar wie zij naar zich toe lokt 
weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, 
hij daalt af tot in het dodenrijk. 
 
Orgelspel: Lied 751, (in een bewerking van N.O. Raasted) 
 
Schriftlezing: Evangelie volgens Matteüs 25: 1-13 
 
1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes 
die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom 
tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De 
dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra 
olie. 4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in 
kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden 
ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht klonk 
er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7Dat 
wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze 
meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want 
onze lampen gaan al uit.” 9De wijze meisjes antwoordden: “Nee, 
straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een 
verkoper en koop zelf olie.” 10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde 
de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen 
voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd 
later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat 
ons binnen!” 12Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 
13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op 
welk tijdstip hij komt. 
 
l. Woord van de Heer  
g.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 751 (De Heer verschijnt te middernacht) 
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2 Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 

  

3 Wie waakt er als een trouwe knecht, 
zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 

  

4 Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 

  

5 De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte  
 
Orgelspel  
 

Lied 1005: 1, 2 en 5 (Zoekend naar licht)  
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2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

  
3 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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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. 
 
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: 
voor ½, deze is bestemd voor de Voedselbank in Doetinchem. 
We willen graag de Voedselbank helpen die nu veel meer 
aanvragen krijgt door de Coronacrisis. We zien deze collecte 
ook in het teken van Dankdag voor het Gewas. Van harte bij u 
aanbevolen.  
  

Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje waar u uw gift kunt geven. 
 
Orgelspel: Offertoire, C. Gounod  

            We gaan staan 
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Slotlied 423: (Nu wij uiteengaan vragen wij God) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

  

3 Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzending 
 

Zegen 
 

v.  De genade van onze Heer Jezus Christus, 
     de liefde van God 
     en de gemeenschap van de heilige Geest 
     met u allen. 
g.  AMEN. (gesproken)                                           We gaan zitten 
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Orgelspel: Praeludium in G, N. Bruhns 
 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl weer een aantal foto’s van gemeenteleden die 
ons groeten. Dit in het kader van “In verbinding” met elkaar in deze 
tijden waarin we elkaar niet echt kunnen ontmoeten en spreken. 
 
 
Na het orgelspel wachten we de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 
 
 
 


