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Van harte welkom om deze dienst op deze feestelijke Paasdag 
vanuit de Catharinakerk mee te vieren. 
Op deze zondag, het hoogtepunt van de kerk, de Opstanding van 
Jezus Christus, het hart van ons geloven, vieren wij dat het leven en 
liefde sterker is dan de dood. En dat doen we uitbundig, met muziek 
en liederen, waaronder weer het gloria. 
 
In deze dienst vieren wij zoals gebruikelijk op de 1e zondag van de 
maand ook de Maaltijd van de Heer. Maar juist vandaag, met Pasen, 
is de gemeenschap met de Opgestane Christus betekenisvol. 
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 als in de kerk de 
tafelkaarsen worden aangestoken.  
We hopen op een fijne dienst, in verbondenheid met elkaar.  

ds. Henk Makkinga 
 
Bij de liturgische schikking 
In 1 Johannes 4:21 staat: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander 
liefhebben’. Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart in de 
schikking is vol bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen 
door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn 
gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door 
buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen. 
Laten we Jezus’ voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. 
De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdelingen 
onderdak bieden. De naakten kleden. De gevangenen bezoeken. De 
doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.  
Halleluja; de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 
 
 
 
In deze dienst:           voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Elske te Lindert 
m.m.v. zanggroep: Anneke van der Haar, Lineke Flokstra, Wouter 

Veldhuizen, Elske te Lindert 
ouderling: Ab Ribbers  

diaken: Lineke Flokstra 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 

beeld en regie: Catharinastream Team  
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Erschienen ist der herrliche Tag, J.G. Walther  
 

     Lied 621: 1 
 

     Heerlijk verschenen is de dag 
     Waarop ons lied niet zwijgen mag, 
     Want Jezus Christus triomfeert,  
     Hij die het graf de rug toekeert. Halleluja. 
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen 
 

- Lied: The Easter song of praise, Richard Shepard 
 

     Sing choirs of heaven. Let saints and angels sing.  
     Around God’s throne exult in harmony!  
     Now Jesus Christ is risen from the grave.  
     Salute your king in glorious symphony.  
 

     Sing choir of earth. Behold your light has come.  
     The glory of the Lord shines radiantly.  
     Lift up your hearts, for Christ has conquered death.  
     The night is past, the day of life is here.  
 

     Sing church of God. Exult with joy outpoured.  
     The gospel trumpets tell of victory won!  
     Your Saviour lives, he’s with you evermore.   
     Let all God’s people shout the long Amen. 
 

     (een vrije Engelse bewerking van het ‘Exultet’, de paasjubel.  
     Voor een Nederlandse vertaling, zie lied 595 in het Liedboek)   

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

 

Drempelgebed 
 

o.  Dit is de dag, God, die U gemaakt hebt: 
     vreugde als zonlicht over ons mensen, 
     leven, bestand tegen het donker. 
g.  DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT.  
o.  De dag waarop uw Zoon ons voor ogen staat, 
     wij zijn opstanding vieren als een belofte voor iedereen. 
g.  DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT.  
o.  De dag waarop U ook ons tot leven wekt 
    en geen nacht U weerhoudt ons vast te houden. 
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g.  DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT.  
o.  De dag waarop er licht is,  
     en U, God, een nieuw begin maakt. 
g.  DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT. AMEN. 

 

Lied 601: 1, 2 en 3  Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Licht, van mijn stad de stedehouder,  
     aanhoudend licht dat overwint. 
 Vaderlijk licht, steevast schouder, 
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 
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3. Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft 
 

Vredegroet 
v. De Heer is opgestaan! 
g. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
v. De vrede van de opgestane Heer is met u. 
g. OOK MET U IS DE HEER.          

    Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrië en Gloria 
 

v. De intenties worden afgesloten met de woorden:  
    daarom bidden wij: ………        

     wij zingen dan na 1e en 3e intentie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
     na 2e intentie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied 632: 1  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v.  …zo bidden wij allen:  
 

g:  KOM, GEEST VAN GOD,  
MAAK ONZE HARTEN OPEN, 

 DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 
 
Schriftlezing: Evangelie volgens Johannes 20: 1-18 
 

1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, 
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de 
opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar 
Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: 
‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar 
ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen 
op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere 
leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het 
graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar 
hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging 
het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek 
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die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar 
apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere 
leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag 
het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen 
dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar 
huis. 
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar 
het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij 
het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het 
lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze 
haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar 
ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag 
ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil 
je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was 
en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt 
neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: 
‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent 
‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet 
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg 
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar 
mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de 
leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde 
alles wat hij tegen haar gezegd had.   

l. Woorden van leven, een weg om te gaan. 

g. WIJ DANKEN GOD. 
 

Lied: 624: 1, 2, 3   Christus, onze Heer, verrees 
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2.  Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 
     die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
     die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
     dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 
 

3.  Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
     heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
     Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 
     Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte en Orgelspel   
 

Lied: Prijs de dag dat Hij verrees, - Halleluja! 
 

(Het liefste lied van overzee, 47: 1, 3, 4, 5.  Tekst: S. de Vries) 
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3.  Christus, uw getuigenis – Halleluja! 
     dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja! 
     bindt ons samen, vuurt ons aan – Halleluja! 
     vrolijk met u mee te gaan. – Halleluja! 

 

4.  Zing met opgeheven hoofd – Halleluja! 
     van wat deze dag belooft: - Halleluja! 
     hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja! 
     alles zijn bestemming vindt. – Halleluja! 

  

5.  Als de schepping wordt bekroond, - Halleluja! 
     God zelf bij de mensen woont, - Halleluja! 
     iedereen te bloeien staat: - Halleluja! 
     prijs die dag die komen gaat. – Halleluja! 
 
VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 
 

v.  Sinds zeer lange tijden 
     staat de hoop geschreven 
     dat onze wereld niet definitief aan de duisternis wordt  
     prijsgegeven, 
     dat onze wereld als herboren zal oprijzen, 
     zal opstaan, 
     dat verzoening, vergeving, liefde, verbondenheid 
     ons bestaan als nieuw zal maken. 
     Dat vieren wij op deze dag van Pasen. 
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     Want als teken van zijn liefde  
     voor allen die Hem zoeken, waar we ook zijn,  
     verbonden met elkaar, 
     nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.  
     Want Hij heeft gezegd:  
     zalig die hongeren en dorsten  
     naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  
 

Inzameling van de gaven  
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: 1e collecte (¼) voor diaconie, 2e collecte (¼) voor de kerk 
en 3e collecte (½)  voor Werelddiakonaat: Zuid-Afrika, een toekomst 
voor jongeren.  Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   

Bij de 3e collecte: Werelddiaconaat  Zuid-Afrika - Een toekomst 
voor kinderen in armoede. Veel zwarte jongeren in de Zuid-
Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en 
gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school 
niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 
werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren 
helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit 
totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve 
vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op 
een beter leven. Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd. 
 

Orgelspel: Erschienen ist der herrliche Tag, J.G. Walther       

     Lied 621: 4 
 

     Heel de aarde, al het schepsel zal 
     Opstaan in ’t zonlicht overal; 
     Voorbij is nu de droefenis, 
     Omdat de Heer verrezen is. Halleluja. 
 

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.   God, wij danken U 
      om uw Zoon die niet is omgekeerd 
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     maar de weg ging die gegaan moest. 
     Die voor ons geworden is 
     minste mens,  
     ontwapenend en aanwezig, 
     gestalte van Uw liefde, beeld van Uw leven, 
     Naam boven alle namen uit. 
     Want U hebt in en door Hem 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: 
   

Lied 985: 1. Heilig, heilig, heilig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank en voorbeden  
 

v.  …zo bidden wij:  
 

g:   GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. 
 

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;  
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     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 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.  
     Hij zei: Dit is mijn lichaam voor U.  
                 Doet dit tot mijn gedachtenis.  
 

Gemeenschap van het brood  
(als iedereen brood heeft ontvangen eten we gelijktijdig het brood 
ons gegeven.) 
 

Muziek: Christe Lux Mundi (Taizé)  
 (vert.: Christus, licht van de wereld, wie U volgt heeft het  
  licht dat leven geeft.) 
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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  
(Als iedereen een beker met wijn/druivensap heeft ontvangen, 
drinken we gelijktijdig de druivensap/wijn ons gegeven.) 
 
Muziek: Christe Lux Mundi (Taizé)  Christus licht van de wereld. 
 
Dankgebed  
 

v.  Wij danken U, goede God, dat wij in brood en wijn  
     uw liefde mochten proeven. 
     Geef, dat die liefde in ons blijft en mag groeien 
     en ons met elkaar verbindt, 
     zodat wij in uw kracht tot zegen kunnen zijn. 
g.  AMEN. 
 

We gaan staan 
Lied 634: 1, 2   (U zij de glorie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Licht moge stralen in de duisternis, 
     nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
     Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
     wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
     U zij de glorie, opgestane Heer, 
     U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending en zegen 
 

v. ……. 
 

g. AMEN. 
 
Orgelspel: Erschienen ist der herrliche Tag, J.G. Walther  
 

     Lied 621: 5 
     Ook wij, wij zetten blij van zin 
     Een stralend halleuja in. 
     O Christus, die verrezen zijt, 
     Wij prijzen uw aanwezigheid. Halleluja. 
 
 
 
 
In verbinding  
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.  
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Liturgische schikking 40-dagentijd en Pasen 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. 
 
 
 
 
 
 

Van harte een gezegend Pasen toegewenst.  
 
 
 
 


