
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
CATHARINAKERK 

 

 
 
 
 
 
 
 

18 oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Groen, kleur van de schepping, leven, hoop en groei 
 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
 



-2- 

 

 
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. 
Geloven staat nooit los van de maatschappelijke omstandigheden. 
Ook in de lezingen van deze zondag merken we dat. Tegenstanders 
van Jezus vinden in de politieke situatie een fraaie aanleiding voor 
een strikvraag: moet je je nu voegen naar de eisen van de keizer of 
niet? Jezus ontkent niet dat het juist is om de keizer zijn deel te 
geven, maar daarbovenuit gaat iets anders: God geven wat aan God 
behoort. We stellen ons dan ook de vraag wat dat is, dat wat aan 
God behoort om aan God te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

zang: Anthonia Renes, Toos Vollmuller, Dick Davelaar, 
Henk Makkinga en Elske te Lindert 

ouderling: Bert van der Haar 
diaken: Henk Dijk 

lector: Peter den Dulk 
kosters: Anneke en Bert van der Haar 

beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Voluntary, 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 16b Behüte mich, Gott 

Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du 
zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist 
Freude, Freude in Fülle. 

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U 
wijst mij de weg ten leven. Bij U is 
vreugde, blijvende vreugde. 

                Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Wie zijn wij, goede en trouwe God, 

als Gij zelf niet bij ons zijt, 
als Gij zelf niet met ons gaat, 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht. 

g.  BRENG ONS DAN TOT WAAR GIJ ZIJT, 
 TOT VOOR UW LICHTEND AANGEZICHT. 
 MAAK UW STEM HOORBAAR, 
 VANDAAG EN ALLE DAGEN DIE VOOR ONS LIGGEN. 
 AMEN. 
 
Lied/Psalm 96: 1 en 3 
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3 Geef aan de Heer, alle geslachten, 

geef aan de Here lof en krachten. 
Gij volken, roem zijn grote naam, 
kom in zijn heiligdom tezaam, 
loof Hem, de Heer der hemelmachten. 

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

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
v. …  
 daarom bidden wij: 
g. HEER, ONTFERM U.  
 
Gloria: Lied 304: 1, 2 en 3 
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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. … 
 zo bidden wij: 
g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN 
 IN ONS DENKEN, 
 IN ONS DOEN, 
 IN ONS SPREKEN, 
 IN ONS GELOVEN. AMEN. 
 
Schriftlezing:  Jesaja 45: 1-7   
Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de 
rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij 
koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent – geen poort blijft 
gesloten: 
2 
Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren 

verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. 
3 
Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen 

rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van 
Israël, die jou bij je naam roept. 
4 
Omwille van mijn dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, 
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heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, 
ofschoon je me niet kende. 
5  

Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. 
Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. 
6 
Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. 

Ik ben de HEER, er is geen ander 
7 
die het licht vormt en het donker 

schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die 
al deze dingen doet. 
 
Orgelspel: Andante, F. Mendelssohn 
 
Schriftlezing: Evangelie volgens Matteüs 22: 15-22  
Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze 
Jezus met een uitspraak in de val konden lokken. 

16 
Ze stuurden 

enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar 
hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in 
alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten 
dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers 
niemand naar de ogen. 

17 
Zeg ons daarom wat u vindt: is het 

toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 
18 

Maar Jezus had 
hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, 
huichelaars? 

19 
Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een 

denarie aan. 
20 

Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van 
wie is het opschrift?’ 

21 
Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei 

hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef 
aan God wat God toebehoort.’ 

22 
Ze waren zeer verbaasd toen ze dit 

hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. 
 
v. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 513: 1, 2, 3 en 4 
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2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 912: 1, 3, 4 en 6 
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3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden  
v. … 
 zo bidden wij: 
g. 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. 
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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: 
1

e
  collecte: diaconie voor ¼, 2

e
  collecte: kerk voor ¼  en 3

e
 collecte: 

Kerk in Actie: Werelddiakonaat 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 waar u uw gift kunt geven. 
 
Bij de 3

e
 collecte: In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land 

Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. 
Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 
veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 
nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen 
tussen inwoners. Abaja b Kristo, Rwandese diaconessen, 
ondersteunt de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters 
trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun 
gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar 
school te laten gaan. 
(meer informatie op www.kerkinactie.nl/projecten/boerinnen-zorgen-
voor-voldoende-voedsel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/projecten/boerinnen-zorgen-voor-voldoende-voedsel
http://www.kerkinactie.nl/projecten/boerinnen-zorgen-voor-voldoende-voedsel
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Orgelspel: Nun danket alle Gott (voorspel op het slotlied), G.F. 
Kauffmann 

 
             We gaan staan 
 
Slotlied 704: 1, 2 en 3 
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2 Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 

3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Lied 417 Frieden, Frieden 

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. 
Meinen Frieden gebe ich euch. 
Euer Herz verzage nicht 

Ik laat jullie vrede na 
mijn vrede geef ik jullie 
Laat je hart niet moedeloos zijn. 

 
Zegen  
v.  … 
g.  AMEN.  (gesproken) 
             We gaan zitten 
 
Orgelspel: Nun danket alle Gott, J.S. Bach  
 
Na het orgelspel wachten we de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. Wilt u daarbij weer 
uw mondmasker opzetten? 


