
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
CATHARINAKERK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Datum 10 januari 2020 
 

1e zondag van Epifanie 
Doop van Christus 

 
Groen, kleur van de schepping, hoop en groei 

 
aanvangstijd: 10.00 uur 

 

 



-2- 
 
Van harte welkom om deze dienst op deze 1e zondag van Epifanie 
thuis mee te vieren. 
 

De zondag na Driekoningen, de 1e zondag van Epifanie (Epifanie 
betekent hoe Jezus zich bekend maakt en hoe Hij aan het licht komt 
in deze wereld) staan we altijd stil bij de doop van Jezus in de 
Jordaan, als begin van wat Hij begonnen is te doen zoals door de 
evangelisten is beschreven.  
 

De doop is een markeringsmoment. Vanaf dat moment gaat het met 
Jezus beginnen. Daarom lezen we naast het evangelie uit Marcus, 
dat een heel ander begin heeft dan de andere evangeliën Matteüs 
en Lucas, over de doortocht van Israël door de Jordaan, zoals 
beschreven in het boek Jozua, hoofdstuk 3. Met de doortocht door 
de Jordaan steekt het volk Israël, na hun bevrijding uit Egypte en 
hun tocht door de woestijn, de Jordaan over en beginnen ze aan een 
nieuw leven. Een nieuw leven met elkaar en leven met God, met de 
woorden van de Tora, woorden van bevrijding als richtlijn. 
 

We hopen op een fijne viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert  

zanggroep: Anneke van der Haar, Lineke Flokstra, Elske te Lindert, 
Jan Wassink en Henk Makkinga 

ouderling: Ab Ribbers 
kosters: Corry en Kees Post  

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Christ unser Herr zum Jordan kam (lied 522 vers 1),  
   J.S. Bach 

 

Toen Jezus bij het water kwam, 
waar Hem Johannes wachtte, 
werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 
de volheid der geslachten. 
Hij daalde neer in de Jordaan, 
badwater onzer zonden. 
Zijn leven neemt ons sterven aan, 
zijn bloed heelt onze wonden. 
Zijn sterven is ons leven. 

 

- Stilte  
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen  
 
Lied 921: Christe, lux mundi  

(vertaling: Christus, licht der wereld,  
      wie U volgt heeft het licht dat leven geeft.)  
                

 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.  Liefdevolle God,  
     U ziet om naar uw volk  
     en zoekt wie is verdwaald,  
     U bevrijdt wie in duisternis gevangen zit.  
g.  WIJ KOMEN TOT U  
     MAAK ONS TOT UW MENSEN  
     VOL VAN GENADE.  
o.  Open ons naar U en naar elkaar,  
     naar uw toekomst.  
g.  AMEN. 
  

Lied Psalm 100: 1, 2 en 4 (Juich Gode toe, bazuin en zing) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

  

4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
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Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
 

Het Kyriegebed wordt afgesloten met de woorden: 
 

v. ……. daarom bidden wij: 
 

g. (uit: Zingend Geloven 3:38)  

 

Gloria: Lied 864: 1 (Laat ons de Heer lofzingen) 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften gesproken 
 

v.   ……. zo bidden wij: 
 

g.   ROEP ONZE NAMEN 
      DAT WIJ U HOREN  
      DAT WIJ WEER ADEMEN 
      DAT WIJ U LEVEN. AMEN. 

 
Schriftlezing: Jozua 3: 6-17 
 
6De volgende dag gaf Jozua de priesters de opdracht: ‘Ga met de 
ark van het verbond voor het volk uit.’ De priesters namen toen de 
ark van het verbond op en gingen voor het volk uit, 7en de HEER zei 
tegen Jozua: ‘Vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten 
hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan, 
zoals ik Mozes heb bijgestaan. 8Zeg tegen de priesters die de ark 
van het verbond dragen dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan 
zijn gekomen, in het water moeten blijven staan.’ 9Jozua riep toen 
het volk bij elkaar en zei: ‘Luister naar de woorden van de HEER, uw 
God.’ En hij vervolgde: 10‘U zult merken dat de levende God in uw 
midden is en beseffen dat hij het is die de Kanaänieten en de 
Hethieten, de Chiwwieten en de Perizzieten, de Girgasieten, de 
Amorieten en de Jebusieten voor u op de vlucht zal jagen. 11De ark 
van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u 
uit de Jordaan in. 12Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam van 
Israël. 13Op het moment dat de priesters die de ark van de HEER 
dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan in gaan, zal de 
stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam.’ 
14Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te 
trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen 
voor het volk uit. 15Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen 
en hun voeten door het water werden omspoeld – de Jordaan stond 
de hele oogsttijd buiten zijn oevers –, 16kwam het water tot stilstand 
en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak 
bij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode 
Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van 
Jericho. 17De priesters die de ark van het verbond met de HEER 
droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de 
Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. 
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Lied 753: 1, 3 en 5 (Er is een land van louter licht) 
 

 
 

3 Men ziet het veld aan de overkant 
 in groene luister staan, 
 als Israël ’t beloofde land 
 zag over de Jordaan. 
 

5 Hing niet het wolkendek zo zwart 
 van twijfel om ons heen, 
 wij zouden ’t land zien van ons hart, 
 dat ’t hemels licht bescheen. 
 
Schriftlezing: Evangelie volgens Marcus 1: 1-11 
 
1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:  

 

      ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, 
       hij zal een weg voor je banen. 
         3Luid klinkt een stem in de woestijn: 
       “Maak de weg van de Heer gereed, 
       maak recht zijn paden!” 

 

4Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de 
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo 
vergeving van zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en 
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier 
de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een 
ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van 
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sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand 
die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor 
hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb 
jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige 
Geest.’ 9In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, 
naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10Op het 
moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel 
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind 
ik vreugde.’ 
12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen 
bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. 
Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor 
hem 
 

l.    Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.   WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 526: 1 en 2 (Juich voor de koning van de Joden) 
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2 Hij daalt ootmoedig in het water, 

de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte  
 

Om over na te denken tijdens de stilte: 
Met de komst van Jezus is het Koninkrijk van God dichterbij 
gekomen. Wat zou dat kunnen betekenen in je leven? En wat zou 
dat kunnen betekenen in en voor deze wereld? 
En ‘Jij bent mijn geliefd kind’. Wat kan dat voor jou betekenen om 
deze woorden uit Gods mond te horen?  
 

Orgelspel  
 

Lied 827: 1, 2, en 4 (Mensen wij zijn geroepen) 
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2 God onze toekomst, God is onze Vader, 
 Hij is het licht voor onze dagen uit. 
 De hele wereld leeft van zijn genade, 
 Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 

4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
 kinderen van de dag die komen zal, 
 als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
 roepend van recht en vrede overal! 
                                                                                    We gaan staan 
GEDACHTENIS                                                           
 

Op maandag 4 januari is mw. Betsy de Waal-Rijnsent overleden. 
  

Lied 961 (Niemand leeft voor zichzelf) 
 

 
 We gaan zitten  

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
Na elke intentie, afgesloten met de woorden: 
v.  …zo bidden wij:     
zeggen wij samen: 
g.     VERVUL ONS MET UW GEEST,  
        GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
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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 bijdrage 
kan gestort worden 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.   

 

Uit de Catharinakas worden o.a. de bloemen die op zondag in de 
kerk staan en daarna bij mensen worden gebracht, en ook de 
gedrukte orden van dienst, de koffie (die we vast en zeker over tijdje 
weer met elkaar drinken), bijdragen aan de cantorij, extra muzikale 
medewerking aan de kerkdiensten, en bijv. kosten ivm de Preek van 
de Leek, enz., betaald. Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan. 
 

Orgelspel             
We gaan staan 

 

Slotlied 802: 1, 4 en 6 (Door de wereld gaat een woord) 



-12- 
 

 
4 Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden 
Door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
Naar het nieuw Jeruzalem. 

  
6 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs. 
Here God, wij zijn vervreemden 
Door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
Naar het nieuw Jeruzalem. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
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Uitzending  
 
Lied “Dat je de weg mag gaan” (blz.1335 Liedboek) 
 

Tekst: Andries Govaart, melodie: Rien den Arend 
 

 
Zegen  
 

v.     ………..    
 

g.    AMEN.    (gesproken) 
             We gaan zitten 
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Orgelspel: Christ unser Herr zum Jordan kam (lied 522 ver 4),  
F.W. Zachow 
  

        Gij zegt het zelf: wie op U hoopt 
        – dit moet de wereld horen – 
        wie U gelooft, in U gedoopt, 
        die is uit U geboren. 
        En zonder werken van de wet, 
        en zonder machtloos pogen, 
        wordt hij gereinigd en gered 
        en staat hij voor uw ogen, 
        voltooid en zonder zonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk en ook op 
kerkdienstgemist.nl 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 kunnen ontmoeten en spreken. 
 
 
 
 
 
 


