
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
CATHARINAKERK 

 
 

 
 

4 oktober 2020 
 
 
 
 

kleur: groen, kleur van schepping, leven en hoop 
 
 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
 



-2- 

 

 
Van harte welkom bij deze dienst. Sommigen van u vieren mee hier 
in de Catharinakerk, anderen doen dat vanuit huis. Waar u ook bent, 
weet u welkom.  
Vanmorgen komen we in de lezingen de wijngaard tegen als 
symbool voor Israël. In de Achterhoek zijn de laatste jaren steeds 
meer wijngaarden aangelegd. De wijn die met de druiven daaruit 
gemaakt wordt, doet het goed. Een wijngaard vraagt om veel 
onderhoud. De druivenplanten moeten gesnoeid, de takken hebben 
soms wat steun nodig. Je moet op insecten en schimmels verdacht 
zijn. Onkruid moet gewied worden. En je moet ook nog eens - zeker 
hier in de Achterhoek - goed letten op het weer. Dat onderhouden 
van de wijngaard, dat intensieve omgaan met de druivenplanten, het 
verdacht zijn op gevaren, dat is de taak van de wijngaardenier. En 
zoals de wijngaardenier met zijn inzet en zorgvuldige aandacht zich 
verhoudt tot zijn wijngaard, zo verhoudt God zich tot Israël, tot zijn 
mensen. Dat kan dus ook kritisch zijn, als de wijngaard niet dat 
brengt wat was gehoopt.  
De wijngaard brengt ons ook bij de wijn en daarmee bij het 
Avondmaal. Dat vieren we niet vandaag, al is het de eerste zondag 
van de maand, vanwege het coronavirus. Dat neemt niet weg dat we 
ons toch verbonden weten met God en met elkaar. 
Ik wens u een goede dienst. 
Klaas A. Bakker, voorganger in deze dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Klaas Bakker 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Dick Bresser  
diaken: Herman Mooij  

lector: Dick Bresser  
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 
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Voorbereiding op de dienst:  
- Orgelspel: Sonate 2, deel 1, 2 en 4, F. Mendelssohn 
- 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 
- Op het orgel wordt gespeeld: Lied 1010, G. Van Schoonhoven 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

 
  Wij gaan staan 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Trouwe God, 
 hier zijn wij 
 met onze onzekerheden, onze vreugde ons verdriet. 
a ZIE ONS IN WAT ONS BEZIG HOUDT  
 EN WAT ONS RAAKT  
o. Vergeef ons wat anders had moeten en kunnen gaan 
a. VERNIEUW ONS DOOR DE ADEM VAN UW GEEST 
o. Geef ons oog voor wie onze naaste is. 
a. EN SCHENK ONS VREDE. 
 AMEN. 
 
Psalm 84: 3 en 6 
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6 Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
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:    
 we zingen dan Lied 301j  
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Gloria: Lied 304: 1, 2, 3   

 
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. … zo bidden wij allen: Lied 335: 1 

 
Schriftlezing: Jesaja 5, 1-7 
1 
 Voor mijn geliefde wil ik zingen  

 het lied van mijn lief en zijn wijngaard.  
 Mijn geliefde had een wijngaard,  
 gelegen op vruchtbare grond.  
2
 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit  

 en plantte een edele druivensoort.  
 Hij bouwde er een wachttoren,  
 hakte ook een perskuip uit.  
 Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,  
 maar die bracht slechts wrange druiven voort.  
3
 Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,  

 spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.  
4
 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,  

 wat heb ik te weinig gedaan?  
 Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,  
 waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?  
5
 Luister, ik zal jullie vertellen  

 wat ik met mijn wijngaard ga doen:  
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 Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,  
 zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.  
6
 Ik zal hem laten verwilderen,  

 er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,  
 dorens en distels schieten er op.  
 De wolken zal ik opdragen  
 geen regen op hem te laten vallen.  
7
 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,  

 de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.  
 Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,  
 hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.  
 
Lied 1010: 1, 2 en 3 
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2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
Schriftlezing: Matteüs 21, 33-43 
33

 Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die 
een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor 
de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan 
wijnbouwers en ging op reis. 

34
 Tegen de tijd van de druivenoogst 

stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in 
ontvangst te nemen. 

35
 Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze 

mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. 
36

 Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep 
dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 

37
 Ten slotte stuurde hij 

zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze 
wel ontzag hebben. 

38
 Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden 

ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden 
en zo zijn erfenis opstrijken,” 

39
 en ze grepen hem vast, gooiden hem 

de wijngaard uit en doodden hem. 
40

 Wanneer nu de eigenaar van 
de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ 

41
 

Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige 
manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere 
wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het 
daar de tijd voor is.’ 

42
 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit 

in de Schriften gelezen:  
 “De steen die de bouwers afkeurden  
 is de hoeksteen geworden.  
 Dankzij de Heer is dit gebeurd,  
 wonderbaarlijk is het om te zien.”  
43

 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, 
en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
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Lied: 361: 1, 2, 3, 4 en 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Behoud het woord, de gaven, 

met wakkere zin; 
volhard uw taak te dragen 
en leef daarin! 
 

3 Hebt Gij uw knecht genodigd? 
Wie ben ik, Heer? 
Roekeloos, kleingelovig, 
zwak en niets meer. 
 

4 Het woord, van God gegeven, 
brengt ommekeer, 
het voedt ons in het leven, 
is vol verweer. 
 

6 De tijden slaan als golven 
over ons hoofd. 
Wie in Hem blijft geloven 
wordt niet verdoofd. 

 
Uitleg en overdenking 

 
Stilte  
Orgelspel   
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Lied 841: 1, 2 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

4 Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
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Dankgebed 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 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor Kerk en Israël. 
 
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: Kerk en Israël voor ½.  Je kunt je gift ook overmaken met 
de GIVT-app.  De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. 
Daar staat een mandje waar u uw gift kunt geven. 
 
Orgelspel: Bewerking over het slotlied, R. Stolk 

  Wij gaan staan 
 
Slotlied: lied 650: 1, 2, 3 en 4 
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2 Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 

4 Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 

  

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending  
 
Zegen:  
 
v. … 
a. 

 
Orgelspel: Deel 3 uit sonate 2, F. Mendelssohn 

 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de dienstdoende 

kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 
 

 


