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Van harte welkom om deze dienst vanuit de Catharinakerk thuis mee 
te vieren. 
 

Het is vandaag Palmzondag, verwijzend naar de intocht van Jezus 
in Jeruzalem, en het is Passiezondag. We staan we hiermee aan het 
begin van de Stille of Goede Week. De intocht van Jezus staat in 
deze dienst centraal en we maken de overstap naar de Passie, 
onder andere met ons slotlied 556 “Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen”. En met name de slotregel 
van vers 5 drukt dat uit: “Heden hosanna, morgen kruisig Hem!” 
We lezen uit het Evangelie volgens Marcus 11: 1-1, over de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. 
 

Daarnaast staan we ook stil bij één van de zeven werken van 
barmhartigheid: De gevangenen bezoeken  (Mattheüs 25:36) 
Vandaag sluit de liturgische bloemschikking aan bij de 
Paasgroetenactie aan gevangenen (vanwege de coronaomstandig-
heden heeft de Diaconie deze keer de Paasgroeten aan gevangen 
gestuurd). In de schikking wordt met het prikkeldraad als symbool voor 
hen die niet vrij zijn en de kaars als symbool voor het licht dat God wil 
zijn voor mensen, de verbinding gemaakt met hen die gevangen zijn. 
Waar en op welk tijdstip u deze dienst ook meebeleefd, we wensen 
elkaar een gezegende viering toe. 

ds. Henk Makkinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert  

zanggroep: To van Heusden, Liesbeth Meij, Dick Bresser,  
Elske te Lindert 

ouderling: Dick Bresser 
kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen  

beeld en regie: Catharinastream Team 



-3- 
 
VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: O Lamm Gottes unschuldig, J. Pachelbel 
 
- Stilte  
 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 
- Orgelspel: Macht hoch die Tür, H. Micheelsen (Lied  435: 4) 
 
 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
 Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
 De palmen van uw eerbied spreidt 
 de weg langs, die uw koning rijdt. 
 Hij komt tot u met troost en vreê 
 en brengt u heil en liefde mee. 
 Geprezen zij de Heer, 
 Hij geeft u ’t leven weer! 
                Wij gaan staan 
 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 

o: Barmhartige God, U die omziet naar uw volken  
 zoekt wat verloren is geraakt,  
 U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U. 
g:  GOEDE GOD, WIJ DANKEN U VOOR UW LIEFDE EN TROUW. 
o:  Groter dan verwacht is uw naam, is uw woord: 
 toen wij U riepen, hebt U geantwoord.  
 U hebt ons moed om te leven gegeven,  
 uw rechterhand brengt ons redding.  
g:  U STREKT UW HAND NAAR ONS UIT.  
o. U komt voor ons op.   
 U vergeeft wat wij verkeerd hebben gedaan. 
g. UW LIEFDE KENT GEEN GRENZEN. 
o:  God, we danken u,  
 want U laat niet los wat uw hand aan ons begonnen is.  
g. AMEN 
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Lied/Psalm: 118: 1 en 9 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 

Vredegroet 
 

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

v. …… daarom bidden wij: 
          
 
 
 
 
    

In de 40dagentijd zingen wij geen Gloria. 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
v.  …….  
     zo bidden wij: 
 

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

 
Bij de zeven werken van barmhartigheid, uit Matteüs 25  
 

“Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij gezien 
dat u in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”  
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.” 
 

Lezing: Evangelie volgens Marcus 11: 1-11 
 
1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en 
Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 
2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er 
binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, 
dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het 
hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: 
“De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’  
4Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een 
deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een 
paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’  
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6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen 
lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden 
hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun 
mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, 
die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter 
hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna!  Gezegend hij die 
komt in de naam van de Heer. 10Gezegend het komende koninkrijk 
van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 
11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in 
ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat 
geworden – met de twaalf terug naar Betanië. 

 

l.  Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.  WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 554: 1, 2 en 4 (Welkom, welkom, koning Jezus) 
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2 Welkom, welkom, koning Jezus, 

vredelievend op een ezel. 
Kom, wij leggen mantels neer 
als een loper voor de Heer: 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer. 

  

4 Lang verwacht is koning Jezus, 
door de mensen hoog geprezen. 
Maar al zweeg heel Israël, 
dan nog riepen stenen wel: 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel  
 

Lied 552: (Dit is een dag van zingen) 



-8- 
 

  

2 Zijn intocht werd tot teken, 
tot hoeksteen van het recht; 
van vrede kwam Hij spreken, 
van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn Naam. 
Hij heeft aan ons zijn leven 
en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan. 

  

3 Dit is een dag van zegen, 
een dag van feest en licht, 
van palmen hoog geheven, 
van zon en vergezicht. 
Geef ons vandaag de moed 
het met uw naam te wagen, 
uw vrede uit te dragen. 
Looft God, want Hij is goed! 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dank en voorbeden  
 

v.   …..zo bidden wij: 
g:   GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. 
 

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, 
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 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: 1e collecte: ¼ voor diaconie, 2e collecte ¼ voor kerk en  
3e collecte: ½ Diaconaal project 40dagentijd. Je kunt je gift ook 
overmaken met de GIVTapp. 
 

Bij de 3e collecte: Wat betekent Pasen en wat betekent het 
paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan 
zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de Paas-
Challenge doen. De Paaschallenge, die wordt gehouden in de week 
voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van 
allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, 
ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor 
hen nieuw leven mogelijk is. Ook in Doetinchem doen wij mee met 
deze Paaschallenge. 
 

Orgelspel                                                                  We gaan staan 
 

Lied 556: 1, 3 en 5  Alles wat over ons geschreven is   
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3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

  
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
 

v.     ………..  
   

g.    AMEN.    (gesproken) 
 
             We gaan zitten 
 
 
Orgelspel: O Mensch bewein dein Sünden gross, J. Pachelbel 
 
 
 
 
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 echt kunnen ontmoeten en spreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 
 
Liturgische schikking 40-dagentijd 
 
‘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. 
 


