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Van harte welkom in deze viering op de vierde zondag van de  
40-dagentijd. Deze zondag, drie weken voor het grote feest van 
Pasen, wordt ook wel ‘klein Pasen’ of ‘half vasten’ genoemd. We zijn 
op de helft van de voorbereidingstijd voor Pasen. De kleur op deze 
zondag is roze. Het heldere en vreugdevolle wit van Pasen 
vermengd zich met het paars van inkeer en ingetogenheid. De 
paasvreugde breekt al een beetje door, daarom heet deze zondag 
ook Laetare: verheug je! 
De rode draad in de vieringen in deze voorbereidingstijd op Pasen 
zijn de zeven werken van barmhartigheid uit Matteus 25: 31-46. 
Vandaag staan we stil bij ‘de naakten kleden’ en we lezen daarbij uit 
Lukas 15:11-32. 
Waar en op welk tijdstip u deze dienst ook meebeleefd, we wensen 
elkaar een gezegende viering toe. 
      Ds. Wijke Greydanus 

 
Bij de liturgische schikking:  
 

‘De naakten kleden’  
‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’  (Mattheüs 25: 36)  
Kleding verzamelen en delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat 
je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking 
worden de vazen bekleedt met touw. Een dik touw accentueert de 
open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems. Ze 
vallen naar elkaar toe zodat er een soort van ‘luchtig geweven kleed’ 
ontstaat. 

 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert 

zangers: Karin Keijzer, Peter Keulers,Wouter Veldhuizen  
en Elske te Lindert 

ouderling: Ab Ribbers 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: O Gott, du frommer Gott, J. Brahms 
 

- Stilte  
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen  
 

- Orgelspel: Lied 838 
 

4  Wij danken U, o liefde groot, 
    dat Christus is gekomen. 
    Wij hebben in zijn stervensnood 
    uw diepste woord vernomen. 
    Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
    en het wordt overal volbracht 
    waar liefde wordt gegeven, 
    wij uit uw liefde leven.     

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

Drempelgebed 
o.  Die geduld heeft en niet moe wordt op ons te wachten. 
a:  WIJ  KEREN ONS TOT U 
     EN ZEGENEN UW NAAM 
     MET HART EN ZIEL 
o.  Bekleed ons met uw overvloed van erbarmen 
a.  VERGEEF WAARIN WE TEKORT ZIJN GESCHOTEN IN  
     LIEFDE TOT U EN TOT ELKAAR EN LAAT ONS WEER  
     IN VREDE LEVEN. AMEN 
  

Lied 122: 1 en 2 
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2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 

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

      Wij gaan zitten 
 

Smeekgebed en Kyrie  
 

v. …… daarom bidden wij: 
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g.        (uit: Zingend Geloven 3:38)  

 
 
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. 

 

Schriftlezing:   Lucas 15: 11-32 
 
11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen 
zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik 
recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na 
enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar 
een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen 
verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen 
door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij 
vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het 
veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen 
met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze 
hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn 
vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de 
honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, 
ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer 
waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw 
dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. 
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en 
rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” 
zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen 
u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar 
de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en 
trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem 
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sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en 
feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven 
gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen 
feest te vieren. 
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al 
dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de 
knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei 
tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het 
gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft 
teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, 
maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29Hij 
zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u 
ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs 
nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te 
vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen 
heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf 
geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij 
me, en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch niet 
anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer 
tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’ 
 

l.   Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.  WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied: Verloren zoon, mijn dochter ver (uit: Zingenderwijs) 
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Je wegen zijn mij wel vertrouwd,  
je reizen en je wachten,  
je dagen gaan mij niet voorbij,  
je rusteloze nachten.  
Mijn liefde gaat steeds met je mee  
al woonde je voorbij de zee,  
jij bent in mijn gedachten.  
 

Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal  
ik speuren, wachten, hopen.  
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet,  
mijn armen zijn al open.  
Komt ooit het einde van je tocht  
omdat je vond waarnaar je zocht: 
Het feest is aangebroken    
 

Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel  
 

Lied 611: 1, 3 en 4 
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3 Verheugd herkennen wij uw naam, 
roepen u aan als onze Vader. 
Uw hart spreekt onze harten aan, 
uw aangezicht doet ons bestaan. 
In Christus komt Gij zelf ons nader. 

  

4 In dood gedompeld waren wij, 
nu met Hem stralend nieuw verschenen! 
Geen rouw om het bestaan, maar blij 
bekleed met Hem: de weg is vrij, 
de nacht is voor het licht verdwenen. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

v.  ….. 
 

g:  GOD IN DE HEMEL, ZIE NAAR UW MENSEN, 
     WIJS ONS DE WEG VAN HET LEVEN. 
 

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 
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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: Diaconaal project 40dagentijd ½. Je kunt je gift ook 
overmaken met de GIVTapp.   
 

Bij de 3e collecte: 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 
Groningen en Limburg is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen 
om bij te springen en starten initiatieven als kledingbanken en 
kleding in-zamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet 
in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine 
kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn vaak klein en 
hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, 
zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen. 
 

Orgelspel 
             We gaan staan 
Slotlied: 221 
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2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

  
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v.     ………..    
g.    AMEN.    (gesproken) 
 
             We gaan zitten 
 
Orgelspel: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, J. Brahms 
 
 
 
Inverbinding 
 

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. 
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Liturgische schikking 40dagentijd 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


