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Van harte welkom om deze dienst van Schrift en Tafel op deze 5e 
zondag van Epifanie thuis mee te vieren.  
Het is vandaag ook zondag van het Werelddiakonaat. Toen in 1953 
Nederland te maken had met een enorme watersnoodramp kwam er 
vanuit verschillende delen van de wereld hulp van alle kanten: uit 
Argentinië en Nigeria kwamen dekens. Griekenland stuurde 
levensmiddelen, India stuurde 5 ton jute zakken en de Nederlandse 
Antillen zaklantaarns. Vanuit de Scandinavische landen kwamen 
veel bouwmaterialen, soms zelfs hele prefab-huizen. Enkele daarvan 
worden nog steeds bewoond in Papendrecht. Hieruit is het 
Werelddiakonaat van onze kerken ontstaan, om mensen die te 
maken hebben met nood en rampen bij te staan. Vandaag wordt 
onze hulp en steun gevraagd voor Bangladesh. 
De orgelstukken die in deze dienst klinken zijn voor een deel 
afkomstig van de componisten Ralph H. Bellairs en Eugène Courjon, 
uit India (buurland van Bangladesh). 
 

In deze bijzondere omstandigheden vieren wij ook de Maaltijd van de 
Heer. De Heer nodigt ons uit aan zijn Tafel, waar we ook zijn. De 
gemeenschap met Hem blijft. Om thuis mee te vieren zou u een 
stukje brood en een klein glaasje druivensap/wijn klaar kunnen 
zetten, naast het kaarsje dat aan het begin van de dienst 
aangestoken kan worden. 
We zouden u willen vragen om van deze viering van de Maaltijd 
thuis een foto te maken, en die op te sturen naar 
henkmakkinga@kpnmail.nl. Op een later tijdstip zouden wij dan die 
foto’s willen laten zien, hoe we op afstand toch met elkaar verbonden 
zijn in het delen van brood en wijn, en zo gemeenschap met elkaar 
vormen. 

Er wordt in de kerk niet gezongen. Wel zullen de liederen op het 
orgel gespeeld worden en de teksten getoond worden op 
kerkdienstgemist.nl, zodat u thuis wel (van harte) mee kunt zingen.  
We wensen u van harte moed toe en vertrouwen dat het goed komt. 

ds. Henk Makkinga 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Elske te Lindert  
ouderling: Dick Bresser 
Diaken: Herman Mooij 

kosters: Corry en Kees Post  
beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Echoes, Ralph H. Bellairs 
 
- Stilte  
 
- Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 
 

- Muziek: Lied 146c  Alles wat adem heeft love de Here. 
 

 Alles wat adem heeft love de Here 
 zinge de lof van Israëls God! 
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
 Die lijf en ziel geschapen heeft 
 worde geloofd door al wat leeft. 
 Halleluja! Halleluja! 
                Wij gaan staan 

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

o. Op de lange weg naar uw Koninkrijk,  
goede en trouwe God, 

 horen we vaak niet het roepen 
van de mens die met ons gaat, 
en die op zoek is naar een nieuw begin. 
U roept ons op om mee te bouwen  
aan uw koninkrijk. 

g. DOE ONS HOREN, HEER. 
o. Vergeef ons onze onverschilligheid 

als we aan anderen voorbijgaan, 
onze stappen niet richten naar hen. 

 Wij geloven en weten 
dat U aan alle mensen denkt. 

g. HEER, GA MET ONS OP WEG 
DEZE DAG EN ALLE DAGEN. 
AMEN. 
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Lied/Psalm 146: 1, 4.     Zing, mijn ziel, voor God uw Here 

 

 
 
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
 aan verdrukten recht gericht. 
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
 blinden geeft Hij het gezicht. 
 Hij geeft de gebukten moed 
 en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
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 
 
De intenties van het Kyriegebed worden afgesloten met de woorden: 
v.  daarom bidden wij: 
g. ONTFERM U HEER NAAR DE MAAT VAN UW LIEFDE 
 ONTFERM U TOCH MET DE RUIMTE VAN UW HART. 
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Gloria: Lied 864: 1 Laat ons de Heer lofzingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
afgesloten met de woorden: 
v. ……. zo bidden wij: 
g:  ROEP ONZE NAMEN 
 DAT WIJ U HOREN  

DAT WIJ WEER ADEMEN 
DAT WIJ U LEVEN. AMEN. 

 
Schriftlezing: Evangelie volgens Lucas 6: 17-23 
17Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats 
waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich 
verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en 
uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. 18Ze waren gekomen om naar hem 
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te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die 
gekweld werden door onreine geesten werden genezen, 19en de hele 
menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem 
uit die allen genas. 20Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig 
jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. 21Gelukkig jullie 
die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, 
want je zult lachen. 22Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille 
van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam 
door het slijk halen. 23Wees verheugd als die dag komt en spring op van 
blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet 
niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.  
 

l. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 534: 1, 3.   Hij die de blinden weer liet zien 

 
 

3 Hij die de armen voedsel gaf 
 met overdaad hen kwam verwarmen 
 is zelf het brood dat honger stilt: 
 ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte  
Om over na te denken: Hoe kunnen we blijven geloven dat God ons 
geluk wil? Waarin bestaat volgens jou het ware geluk? Waar zie jij in 
jouw omgeving Gods Koninkrijk oplichten, in het bijzonder te midden 
van moeilijke situaties? 
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Orgelspel Schmücke dich, o liebe Seele, J.G. Walther (Lied 376) 
  

 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister, 
 treedt tevoorschijn uit het duister 
 om u met het licht te sieren 
 en uw zaligheid te vieren. 
 God wil in zijn welbehagen 
 u als gast aan tafel vragen, 
 God, wien hemelen niet binden, 
 in uw hart een herberg vinden. 
 

GEDACHTENIS 
 
Op zondag 31 januari is Co’tje Grooteboer-Blom overleden. 
 
Lied 961   Niemand leeft voor zichzelf 

 
 

 
VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 

 

v.  Als teken van zijn liefde  
voor allen die Hem zoeken, waar we ook zijn, 
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.  
Want Hij heeft gezegd:  
zalig die hongeren en dorsten  
naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
 



-8- 
 
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: Werelddiakonaat: Bangladesh voor ½.  Je kunt je gift ook 
overmaken met de GIVTapp.   
 
Bij de 3e Collecte Werelddiakonaat: Beter bestand tegen het water.  
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking 
weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in 
Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij 
hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen 
voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die 
beter bestand zijn tegen storm en regen. Meer kijken 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-en-
rampenpreventie-in-bangladesh/              
 
Wat brengt uw steun? 
• €  23: zaden en landbouwgereedschap voor een gezin 
• € 902: landbouwtraining  
• € 1170: rampenoefening met Bengaalse organisaties 
 
Lied 388: 1, 5     Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 

 
 
5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
 van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
 een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
 getuige van Hem, een levend bewijs. 
 Refrein: 
  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
  zij scheppen geluk! 
  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
  zij scheppen recht en geluk! 
 
Tafelgebed  
 

v.  De Heer zal bij u zijn!  
g.  DE HEER ZAL U BEWAREN.  
v.  Verhef uw hart!  
g.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.  
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God!  
g.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.  
v. U komt onze dank toe, Heer onze God, 
 want U hebt omgezien  

naar mensen met honger en dorst: 
 het brood van uw leven 

en de wijn van uw liefde reikt U ons aan, 
een maaltijd van overvloed voor alle volken 
stelt U ons in het vooruitzicht. 

 Daarom met allen die U eren en dienen 
zingen wij U toe: 
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Lied 985: 1.   Heilig, heilig, heilig 

 
 
Dank en voorbeden  
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  

 
Vredegroet  
v.  De vrede van de Heer zij altijd met u.  
g.  ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U.  
Met een klein gebaar kunnen we ook op afstand elkaar vrede 
toewensen. 
 
Inzettingswoorden bij het brood 
v. Op de avond voor zijn lijden 

nam Jezus het brood,  
sprak de dankzegging uit brak het  
en gaf het aan zijn leerlingen.  
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Hij zei:  Dit is mijn lichaam voor U.  
Doet dit tot mijn gedachtenis.  

 

Gemeenschap van het brood  
 

Muziek Tristesse et Joie, van Eugène Courjon 
 

Inzettingswoorden bij de wijn 
 

v. En Jezus nam,  
toen de maaltijd afgelopen was, de beker,  
sprak de dankzegging erover uit  
gaf hem rond en zei:  

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.  

 
Gemeenschap van de beker  
 

Muziek Tristesse et Joie, van Eugène Courjon 
 

Dankgebed 
v.  U danken wij, Heer onze God, voor uw goede gaven.. 
g.     WIJ DANKEN U DAT U ONS LEVEN VOEDT. AMEN. 
 

                 We gaan staan 
Slotlied 422: 1, 2, 3   Laat de woorden die we hoorden 
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2. Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 
3 Laat ons hopen, 

biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 

UITZENDING EN ZEGEN 
Uitzending  
 
Zegen  
 v.     ………..    
       g.    AMEN.    (gesproken) 
 
 
 
Orgelspel Epic Ode, van Ralph H. Bellairs. 
 

O man, hold thee on with courage of soul 
Through the stormy shades of thy worldly way; 
And the billows of clouds that round thee roll  
Shall sleep in the light of a wondrous DAY. 

 
Vertaling 

O mens, houd u vast met moed van ziel 
Door de stormachtige schaduwen van uw wereldse weg; 
En de wolkenmassa's die om u heen rollen  
Zal slapen in het licht van een wonderbaarlijke DAG. 

 
 
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. 


