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Paars, kleur van bezinning, soberheid en ingetogenheid 
 

7 werken van barmhartigheid:  
“Ik was ziek en jullie bezochten mij” 
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Van harte welkom bij deze dienst vanuit de Catharinakerk.  
Afgelopen woensdag zijn we begonnen aan de 40dagentijd. Deze 
tijd staat in het teken van soberheid, bezinning en omzien naar 
anderen als voorbereiding op het feest van Pasen. 
 
Dit jaar staan we in deze tijd elke zondag stil bij één van de 7 werken 
van barmhartigheid, of anders 
gezegd: zeven keer meeleven. Deze 
zondag: het bezoeken van zieken. 
Op de gesprekskaartjes die bij de 
laatste Ontmoeting zaten stond een 
foto van het bezoektijdenbord in/bij 
het Slingeland ziekenhuis. Met 
daarbij 4 vragen: Wat betekent het 
voor je dat je ziek/gezond bent? Wat 
heb je op dit moment nodig? Waar 
knap je van op? Wat kun je geven? 
Op Facebook voeren we ook het 
gesprek over deze vragen. 
Vragen die willen bezinnen op omgaan met zieken en ziekte. 
In de Schriftlezing van deze zondag staan we stil bij het verhaal dat 
Jezus met zijn leerlingen de zieke schoonmoeder van Petrus 
bezoekt. Een bezoek dat haar goed doet. 
 
Bij de liturgische bloemschikking 
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden; er zijn 
voor elkaar. In de glazen staan ‘vergeet-mij-nietjes’, tussen de 
glazen staan boomstammetjes. De vorm van het hart wordt 
geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, 
Een geurig symbool voor goede zorg. 

(zie ook de laatste bladzijde van deze orde van dienst) 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Bert van der Haar 
kosters: Kees en Corry Post  

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Orgelspel: Canzona, J.S. Bach 
 
- Stilte  
 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 
- Orgelspel: Een mens te zijn op aarde (lied 538) 
                Wij gaan staan 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 

o. Eeuwige, onze God, 
 wij die U nooit hebben gezien, - 
g. ZIE ONS HIER STAAN. 
o. Wij die van U hebben gehoord 
g HOOR GIJ ONS AAN. 
o. Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 
g. WEES ONZE HULP, 
o. en dat Gij alles hebt gemaakt 
g. MAAK ALLES NIEUW, 
o. en dat Gij ons bij name kent, - 
g. LEER ONS U KENNEN. 
o. die Bron van Leven wordt genoemd, 
g. DOE ONS WEER LEVEN. 
o. Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
g. WEES HIER AANWEZIG. AMEN. 
  
Lied 91: 1 en 5 
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5 Maar gij moogt schuilen bij de Heer, 
geen kwaad bedreigt uw woning: 
gij hebt tot schild en tegenweer 
de allerhoogste koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel 
dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel 
behoeden op uw paden. 

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

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie  
v. ... (afgesloten met de woorden):  
 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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In de 40dagentijd zingen wij geen Gloria. 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. …. (afgesloten met de woorden):  
 zo bidden wij: 
g.  ROEP ONZE NAMEN 
 DAT WIJ U HOREN  
 DAT WIJ WEER ADEMEN 
 DAT WIJ U LEVEN. AMEN. 

 
Lezing: Evangelie volgens Marcus 1: 29-38 
29 

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het 
huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 
30

Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met 
Jezus over haar. 

31
Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en 

hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor 
hen te zorgen. 
32

’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de 
mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 

33
alle inwoners van 

de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 
34

Hij genas 
vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 
stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 
35

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij 
op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te 
bidden. 

36
Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem 

vlug achterna, 
37

en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen 
hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 

38
Toen zei hij: ‘Laten we ergens 

anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook 
daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op 
weg gegaan.’ 
 
l. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 561: 1, 4 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 

5 opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 538: 1, 3 en 4 
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3 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 

4 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank en voorbeden  
v. … 
 zo bidden wij: 
g.  GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. 
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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 Diaconie 
van de Protestantse Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 
33. Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de 
verdeling: 
1

e
  collecte ¼: diaconie, 2

e
 collecte ¼: kerk en 3

e
 collecte ½: 

Diaconaal project 40dagentijd: Moldavië. Je kunt je gift ook 
overmaken met de GIVTapp. 
Bij de 3

e
 collecte, 40dagentijdproject: Door de economische situatie 

in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een 
baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen 
voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar 
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen 
stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en 
zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die 
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht 
kunnen. 
 
Orgelspel 
             We gaan staan 
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Slotlied 416: 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
g. AMEN. (gesproken) 
             We gaan zitten 
 
Orgelspel: Praeludium en fuga in d-moll, J.S. Bach 
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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. 
 
 
Liturgische schikking 40-dagentijd 2021 
‘7 keer meeleven’ is het thema van dit jaar en elke zondag staat er 
één van de zeven werken van barmhartigheid centraal.  
Wie omkijkt naar diegenen die er zonder hulp van een ander niet 
komt (de gevangene, de dorstige, de hongerige…) heeft begrepen 
waar het God werkelijk om te doen is. De zeven werken van 
barmhartigheid als richtlijn om lief te hebben. 
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die samen 
steeds een hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in het 
woord barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het 
hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander 
ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van 
benaderbaar.  
In de zeven glazen, die elke week gevuld worden met natuurlijke 
materialen, komt het thema van de lezing sterk naar voren.  
Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst. 
 


