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Hartelijk welkom in en rond de Catharinakerk! 
 
Dit welkom geldt immers de kleine groep aanwezigen in de kerk en 
allen, die via de streamingsdienst hebben afgestemd op de dienst in 
de Catharinakerk. Het blijven voorlopig onverminderd vreemde tijden 
en – zoals dat soms wordt gezegd – we hebben ermee te dealen. 
Beelden en verhalen maken ons duidelijk dat mensen op heel 
verschillende manieren de pijn van deze tijd verwerken. Maar 
ondertussen gebeuren er ook hoopvolle en verblijdende dingen. Ik 
ben tenminste blij met de komst van een nieuwe president in 
Amerika! Ook de pogingen om een vaccin te vinden tegen het 
coronavirus gaan de goede kant op. En bij dit alles: Wat zetten zich 
niet ontzettend veel mensen voor elkaar in! Maar een verhardende 
samenleving laat zich telkens weer gelden, met soms heel 
verbijsterende uitwassen van geweld en haatgevoelens. In de ruimte 
van deze kerk openen we ons voor verhalen, die een andere stroom 
in ons leven willen onderhouden en stimuleren. Ik wil het vandaag de 
stroom noemen van het prachtige woord ‘Barmhartigheid’. Misschien 
dat er mensen zijn die bij dit woord aan een neerbuigende manier 
van doen moeten denken. Laat ik dit zeggen: ‘De kern van het woord 
bestaat o.a. hierin, dat we de bereidheid niet opgeven om ons tot 
naaste te maken van de ander die hulp nodig heeft.’ We kunnen niet 
zonder! 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: Elske te Lindert 

zangroep: Karin Keijzer, Huib Jongenburger,  
Dick Bresser, Joop Jansen Schoonhoven 

ouderling: Ab Ribbers 
diaken: Herman Mooij  

lector: Kees Erken  
kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen  

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
-  Orgelspel: Durezza en Fuga in C, J. Krieger 
- 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: ‘O grote God, die liefde zijt’ (lied 838) 
 

 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

   

  Wij gaan staan 
Bemoediging 
 

o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 

o.  God van Vrede en Barmhartigheid, 
 we zien uit naar verbinding 
 te midden van zoveel gebrokenheid. 
 Aarzelend kloppen we bij U aan, 
 omdat wij het vaak ook niet weten. 
 Waar wij er niet in slagen om een goede weg te vinden 
 bidden we om uw wijsheid. 
 

A.  BRENG ONS IN BEWEGING TOT ELKAAR 
 EN BEZIEL ONS DOOR UW GEEST 
 TOT GENADE EN VREDE VOOR AL UW MENSEN.  
 JA, MOGE HET ZO ZIJN! 
 AMEN. 
 
Lied: 1008 (Rechter in het licht verheven) 
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2 Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

  

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
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  
 

Elke intentie wordt afgesloten met de woorden:  
v. …… daarom bidden wij: 
A. HEER, ONTFERM U 
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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. …….. 
      zo bidden wij allen 
a.  LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN 
  IN ONS DENKEN 
  IN ONS DOEN 
  IN ONS SPREKEN, 
  IN ONS GELOVEN. 
  AMEN. 
 
Schriftlezing: Psalm 145 
uit: 150 psalmen vrij (Huub Oosterhuis) 
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Elke dag, alle dagen 
eeuw na eeuw en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen 
zal ik U zingen: 
dat Gij de Barmhartige zijt. 
 
Onzienlijke, grote, niet te doorgronden, 
niet te omarmen. 
Zingen zal ik uw grote werken: 
grondvesting van de aarde 
uitspanning van de hemel. 
 
En dat Gij vriend zijt, 
lief als een man voor zijn kind, 
als een vrouw voor haar liefsten: 
moge dat waar zijn. 
 
Dat Gij en niemand anders 
god zijt voor deze wereld 
handen die geven 
ogen die zien en bewaren: 
moge dat waar zijn. 
 
Mijn ogen zien naar U uit. 
U roep ik, weet U dat wel? 
Ik, met deze enige stem 
en zonder stem als het moet –  
beseft U dat? Dan is het goed. 
 
Voor U, Barmhartige, 
die ik vermoed –  
die ik niet voel en niet ken 
die ik wel hoop dat Gij zijt, 
laat mij maar zingen. 
 
Elke dag, alle dagen 
eeuw na eeuw en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen 
zal ik U zingen –  
dat Gij de Barmhartige zijt. 
 

Lied: 329 (O Heer, God, erbarmend, genadig) 
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Schriftlezing: Mattheüs 25: 31–46 
 
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke 
troon. 32Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en 
zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen 
van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, 
de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich 
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor 
jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik 
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en 
jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek 
en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig 
en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling 
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer 
hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we 
naar u toe gekomen?” 40 
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41Daarop zal hij ook de 
groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn 
uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en 
zijn engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik 
had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik was een 
vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie 
kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie 
bezochten mij niet.” 44Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer 
hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, 
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ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En 
hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een 
van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor 
mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de 
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 
 

l. Woord van de Heer 
a. WIJ DANKEN GOD. 
 
Zang en piano: Het gebed van Franciscus 

 

 Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eendracht brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel   
 

Lied: 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 
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2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert 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! 

   
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 eigen gemeentewerk voor ½.  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 
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De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje op een tafel waar u uw gift kunt geven. 
 
Orgelspel: voorspel op het slotlied 

  Wij gaan staan 
 

Slotlied 791: 1, 3, 4 en 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

  
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

  
6 Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Zending  
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Zegen 
 

v.  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. 

 

A.  AMEN (gesproken) 
  
 
 
We gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren.  
 
 
Orgelspel: Toccata in C, J.S. Bach 
 
 
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de kosters hoe wij de 
kerkzaal weer gaan verlaten.  
 
 
 
 
 
 
      

        



-10- 

 

De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje op een tafel waar u uw gift kunt geven. 
 
Orgelspel: voorspel op het slotlied 

  Wij gaan staan 
 

Slotlied 791: 1, 3, 4 en 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

  
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

  
6 Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Zending  

-11- 

 

Zegen 
 

v.  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. 

 

A.  AMEN (gesproken) 
  
 
 
We gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren.  
 
 
Orgelspel: Toccata in C, J.S. Bach 
 
 
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de kosters hoe wij de 
kerkzaal weer gaan verlaten.  
 
 
 
 
 
 
      

        


