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Van harte welkom  
Deze tijd staat in het teken van soberheid, bezinning en omzien naar 
anderen. 
De zeven werken van barmhartigheid staan in de 40dagentijd 
centraal. Zeven keer meeleven. Jezus vereenzelvigt zich in Matteüs 
25 met de minste van zijn broeders en zusters. Heel dicht komt het 
Evangelie ons nabij als ons de vraag wordt gesteld: wat hebben jullie 
gedaan? Vanmorgen staan wij stil bij de hongerigen voeden. Het 
Evangelieverhaal uit Johannes 6 vertelt van delen. Wat is dan veel 
mogelijk! Willem Barnard zingt ervan in lied 383 ‘Zeven was/is 
voldoende’. Het is één van grote uitdagingen hoe we alle monden in 
de wereld kunnen vullen. 
 
 
 
 
Bij de liturgische bloemschikking: 
 
De hongerige te eten geven (Matteüs 25: 35) 
Voedsel is de basis van ons bestaan, maar we kunnen alleen echt 
van het wonder van het ontkiemen genieten als we samen delen. 
Brood om te leven. Brood om te delen. 
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van 
voedsel de basis van onze samenleving. 
 
In deze schikking mogen de korenaren niet ontbreken. De voedzame 
zaden (de ontkiemde bonen) vormen de verbinding in het open hart. 

(zie ook de laatste pagina) 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Boonen, Dieren 
organist: Elske te Lindert 

zangers: Josephien de Bruijn, Herman Mooij, 
Jan Wassink en Elske te Lindert 

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

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Voluntary, John Stanley 
 
- Stilte  
 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen 
 
- Orgelspel: ‘omdat Hij niet ver wou zijn’ 
                Wij gaan staan 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Trouwe God, 
 U wilt er voor ons zijn, 
 als een licht in ons leven, 
 als een schaduw aan onze zijde. 
 Daarom bidden wij U: 
 wees deze morgen in ons midden 
 thuis en in de kerk 
 Zie ons aan met uw ontferming 
 als wij tekortschieten in liefde  
 en ons leven niet is zoals het zou moeten zijn. 
 Ontferm U over ons  
 licht ons bij  
 en schenk ons liefde. 
g. AMEN 
 
Lied: Psalm 107: 1 
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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: 

 
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 
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 DAT WIJ U HOREN  
 DAT WIJ WEER ADEMEN 
 DAT WIJ U LEVEN. AMEN. 
          
1

e
 Schriftlezing: Matteüs 25: 34-36  

34
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie 

zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk 
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd 
is. 

35
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en 

jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen 
mij op, 

36
ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 
 
Lied 528: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Overal nabij is Hij 

menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 

Refrein 
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3 God van God en licht van licht, 

aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 

Refrein 
 
2e Schriftlezing: Johannes 6: 1-15 
1
Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook 

wel het Meer van Tiberias genoemd). 
2
Een grote menigte mensen 

volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij 
zieken deed. 

3
Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen 

zitten. 
4
Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 

5
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem 

toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om 
deze mensen te eten te geven?’ 

6
Hij vroeg dat om Filippus op de 

proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 
7
Filippus 

antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om 
iedereen een klein stukje brood te geven.’ 

8
Een van de leerlingen, 

Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 
9
‘Er is hier wel een jongen 

met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan 
voor zo veel mensen?’ 

10
Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er 

was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 
vijfduizend mannen. 

11
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed 

uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun 
ook vis, zo veel als ze wilden. 

12
Toen iedereen volop gegeten had 

zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken 
brood, zodat er niets verloren gaat.’ 

13
Dat deden ze en ze vulden 

twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden 
die men had gegeten. 

14
Toen de mensen het wonderteken dat hij 

gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de 
wereld zou komen.’ 

15
Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om 

mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok 
hij zich terug op de berg, alleen. 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 383: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Zeven is voldoende 
toen en nu, 
zeven is voldoende 
alle dagen 
van ons leven, dank zij U. 
 

3 Zeven is voldoende, 
brood en vis, 
Jezus is voldoende 
voor ons allen 
als de kring gesloten is. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel 
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Lied 841: 1 en 2  

 
2 geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank en voorbeden  
 
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: diaconie (voor ¼), 2

e
 collecte: kerk (voor ¼)  en 3

e
 

collecte: Diaconaal project 40dagentijd (voor ½). Je kunt je gift ook 
overmaken met de GIVTapp.   
 
Bij de 3

e
 collecte: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor 
ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs 
voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze 
vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie 
leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 
 
Orgelspel 
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             We gaan staan 
Slotlied 418 : 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v. … 
g. AMEN.    (gesproken) 
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             We gaan zitten 

Orgelspel: Praeludium in d-moll, J.S. Bach 
 
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. 
 
 
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. 


