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Van harte welkom om deze dienst van Schrift en Tafel op deze 3
e
 

zondag van de 40dagentijd (thuis) mee te vieren.  
Deze zondag draagt de naam “Oculi” (“mijn ogen zijn gericht op God”, 
naar Psalm 25). In deze tijd van voorbereiding op Pasen staan we stil 
bij de zeven werken van barmhartigheid, of anders gezegd: 7 keer 
meeleven. Ze staan in het teken van omzien naar anderen en elkaar, 
naast vasten en bidden, één van de kernwoorden van de 40dagentijd. 
Deze zondag gaat over “vreemdelingen onderdak bieden”.  
Wij vieren ook de Maaltijd van de Heer. De Heer nodigt ons uit aan 
zijn Tafel, waar we ook zijn. De gemeenschap met Hem blijft. 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. 
We hopen op een fijne dienst, in verbondenheid met elkaar. 
ds. Henk Makkinga 
 
Liturgische Bloemschikking bij de vreemdeling onderdak bieden  
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ (Matteüs 25: 35) 
Iemand onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een 
thuis. Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten; 
omdat jíj iemand niet kent én omdat iemand jóu niet kent. De eerste 
stap is dus om elkaar te leren kennen, elkaar te zien als mens, met 
mooie en minder mooie kanten. 
Bij de opening van het hart ligt een vogelnestje als teken van een 
veilige plek. In de vaasjes zitten grote bladeren, als symbool voor het 
kunnen schuilen als het regent. Ook de bloemetjes mogen schuilen in 
de geborgenheid. De stenen symboliseren de hardheid en de kou die 
een vreemdeling op zijn of haar weg kan tegenkomen. 

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

 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Elske te Lindert 
zanggroep: Dick Davelaar, Elske te Lindert, 

Huib Jongenburger en Toos Vollmuller 
ouderling: Huib Jongenburger  

diaken: Henk Dijk 
kosters: Ineke van der Meulen, Janneke Renssen 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Wo soll ich fliehen hin, J.G. Walther 
 

- Stilte  
 

- Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 

- Muziek: Alles wat over ons geschreven staat (Lied 556),  
  W. Ruessink 

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

 

o. Heer, wij bidden dat ons hart mag opengaan 
 voor U en voor onze medemens. 
g. U SCHENKT ONS VERTROUWEN 
 EN BRENGT ONS IN BEWEGING. 
o. Breng ons dan tot openheid, 
 wek het beste op wat in ons woont 
 en bevrijd ons van onze moedeloosheid, 
 hardheid en onverschilligheid. 
  Wek in ons mildheid, aandachtigheid, betrokkenheid, 
 tederheid en respect voor al wat leeft en bloeit. 
 g. LAAT ONS SCHUILEN IN UW LIEFDE 
 EN LAAT ONS GROEIEN IN UW LICHT. 
 AMEN. 
  
Lied/Psalm 25: 2 en 7 
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7 Gods verborgen omgang vinden 

zielen waar zijn vrees in woont; 
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond. 
D’ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
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 met aansluitend Gloria 
 
De intenties van het Kyriegebed worden afgesloten met de woorden: 
v.  daarom bidden wij: 
g. ONTFERM U HEER NAAR DE MAAT VAN UW LIEFDE 
 ONTFERM U TOCH MET DE RUIMTE VAN UW HART. 
 
In de 40dagentijd zingen wij geen Gloria. 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
afgesloten met de woorden: 

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 was een vreemdeling, en jullie namen mij op”. Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u als 
vreemdeling gezien en opgenomen. 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.”  
 
Schriftlezing Genesis 18: 1-8 
1
De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. 

Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 
2
Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. 

Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 
3
en zei: 

‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 
4
Ik zal wat 

water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u 
hier onder de boom intussen gemakkelijk. 

5
Ik zal u ook iets te eten 

brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. 
Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij 
antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ 
6
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie 

schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 
7
Daarna snelde hij naar 

de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan 
een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 

8
Hij haalde boter en 
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melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. 
Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. 
 

l. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 

Lied 997: 1 en 4 

 
4 O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 

genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte  
Om over na te denken:  

Heb je je weleens een vreemde eend in de bijt gevoeld? Hoe 
zou je dat gevoel omschrijven? Wat heb je nodig om je thuis 
te voelen en kun je dat ook aan een ander geven? 
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Orgelspel: Christus der uns selig macht (koraal uit de Johannes- 
         Passion), J.S. Bach 
 
Moment van gedenken 
Lied 961: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 
 

v.  Als teken van zijn liefde  
 voor allen die Hem zoeken, waar we ook zijn, 
 nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.  
 Want Hij heeft gezegd:  
 zalig die hongeren en dorsten  
 naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
 
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: 

40dagentijd project Kerk in actie: Libanon voor ½.  Je kunt je gift ook 
overmaken met de GIVTapp.   
 
Bij de 3

e
 Collecte: Libanon  

Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld 
en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land 
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is inmiddels een op de vier inwoners vluchteling. Dit zet de 
samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de 
werkloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als 
de arme bevolking van Libanon. 
 
Lied 388: 1 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
 van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
 een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
 getuige van Hem, een levend bewijs. 
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 Refrein: 

  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
  zij scheppen geluk! 
  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
  zij scheppen recht en geluk! 
 
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. U komt onze dank toe, Heer onze God, 
 want U hebt 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 
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Dank en voorbeden  
v. … 
 zo bidden wij: 
g.  GOD IN DE HEMEL, ZIE NAAR UW MENSEN, 
 WIJS ONS DE WEG VAN HET LEVEN. 
 
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  
 

Vredegroet  
v.  De vrede van de Heer zij altijd met u.  
g.  ZIJN VREDE ZIJ 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  
 
Muziek: Christus der uns selig macht (koraal uit de Johannes- 
     Passion), bewerking van J.G. Walther 
 
Inzettingswoorden bij de wijn 
v. En Jezus nam,  
 toen de maaltijd afgelopen was, de beker,  
 sprak de dankzegging erover uit  
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 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  
 
Muziek: Christus der uns selig macht (koraal uit de Johannes- 
         Passion), bewerking van J.G. Walther 
 
Dankgebed 
v. U danken wij, Heer onze God, voor uw goede gaven. 
g.   WIJ DANKEN U DAT U ONS LEVEN VOEDT. AMEN. 
 

                 We gaan staan 
 
Slotlied 556: 1 en 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 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 
 
Uitzending  
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Zegen  
v.   … 
g.   AMEN.    (gesproken) 
 
Orgelspel: Herzlich tut mich verlangen, J. Brahms 
 
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. 
 
 
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. 
 
 


