
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
CATHARINAKERK 

 

 
 

11 april 2021 
 
 

kleur: wit, de kleur van het licht dat God schept, van de hoop, van 
het nieuwe leven. 

 
 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
 



-2- 
 
 
Als iemand vraagt, hoe gaat het met je, antwoorden we we meestal 
met ‘goed’. We houden niet van klagen, niet van wat niet goed gaat, 
in het licht plaatsen. En dus gaat het vrijwel altijd goed. We zien nu 
eenmaal het liefst dat iemand succes heeft, het voor de wind gaat. 
Als de leerlingen Thomas vertellen over hun onverwachte 
ontmoeting met Jezus, kan Thomas niet veel met dit positieve 
verhaal. Hij mist iets. Hij mist de pijn, de tekenen van de hardheid 
waarmee mensen elkaar soms bejegenen. Hij mist de wonden. 
Zonder wonden geen Messias, lijkt hij te denken. Daarmee 
protesteert hij tegen een geloof dat de pijn, de wonden vergeet en 
alleen oog heeft voor het positieve. Raak de wonden aan, is dan ook 
het thema van deze dienst. Het is ook de titel van een mooi boek van 
de Tsjechische bisschop Thomas Halik. In het aanraken van de 
wonden, die ook in onze samenleving geslagen worden, vinden we, 
aldus Halik, de Heer, die zelf verwond is en de tekenen daarvan nog 
altijd draagt. Ik wens u een goede dienst. 
                                                                            ds. Klaas A. Bakker    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Klaas Bakker 
organist: Elske te Lindert 

zanggroep: Ietsje Kuiper, Corry Post, Kees Post en Elske te Lindert 
ouderling: Huib Jongenburger 

kosters: Anneke en Bert van der Haar 
beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Voluntary IV, William Russell 
- Stilte  
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
-    Orgelspel: Lobe den Herren, den mächtigen König der     
      Ehren (lied 632), M. Reger 
              Wij gaan staan 

 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 

 

o. Trouwe God, 
 onverwacht blijkt U aanwezig 
 en wenst U ons vrede. 
 

a. WIJ DANKEN U. 
 

o. Open onze ogen, als wij geen oog hebben gehad 
 voor uw aanwezigheid. 
 Open ogen als wij niet gezien hebben 
 wie onze naaste is. 
 

a. VERNIEUW ONS HART  
 EN RICHT ONZE VOETEN OP WEGEN VAN VREDE.  
 AMEN 
 
Psalm 81: 1, 5 en 9  
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5 Onder lasten zwaar 

was gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar – 
Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied 
gaf Ik taal en teken. 

  
9 Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

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

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 

 

v. ……. daarom bidden wij: lied 301a 
 

na 1e en 3e intentie:  

Na 2e intentie: 
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Glorialied 632 

  

 2 Waren wij dood door de zonde, 
 verminkt en verloren, 
 doven van harte, 
 verhard om zijn woord niet te horen, 
 Hij is zo groot, 
 Hij overmande de dood. 
 Wij zijn in Jezus herboren. 
  

 3 Nu zend uw Geest, als een vuur, 
 als een stem in ons midden. 
 Dat wij van harte 
 elkander verstaan en beminnen 
 en zo voortaan 
 eren uw heilige naam 
 en U in waarheid aanbidden. 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Inleidende woorden op het thema van de dienst: Raak de 
wonden aan (Thomas Halik)! 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v. ……. zo bidden wij: 
 

a.  KOM, GEEST VAN GOD, MAAK ONZE HARTEN OPEN, 
 DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 
  

Schriftlezing: Johannes 20,  1-18 
 
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen 
bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren 
voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens 
jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn 
zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens 
zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over 
hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands 
zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan 
zijn ze niet vergeven.’ 24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 
‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere 
leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: 
‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met 
mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal 
ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar 
en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, 
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en 
daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar 
mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, 
maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus 
zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij 
die niet zien en toch geloven.’  
 

v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
a. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 644  
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2 Terwijl wij om Hem treuren, 
toont Hij ons hand en voet. 
Hij komt door dichte deuren, 
Hij spreekt zijn vredegroet. 

4 Opdat wij zouden weten, 
wat ons te hopen staat, 
vraagt Hij ons om te eten: 
een vis, een honingraat. 

    
3 Terwijl wij van Hem spreken, 

is Hij in onze kring 
om ons het brood te breken 
van zijn verkondiging. 

5 Hij is de Heer en koning, 
die eeuwig bij ons is. 
Zijn woorden zijn als honing, 
zijn naam is als een vis. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel  
 
Lied 647 



-8- 
 

  
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed 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 

.2 Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 

4 Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

    
3 Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
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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 diaconie, 2e collecte: ¼ kerk en 3e collecte: Youth for 
Christ  ½. Je kunt je gift ook overmaken met de GIVT-app.   
 
Orgelspel                                                                   We gaan staan 
 
Slotlied: lied 767: 1, 2, 3 en 7 De toekomst van de Heer is daar 

 
 

2 De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 

  

3 Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

  

7 Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
 

v.    ………..  
   

g.    AMEN.    (gesproken) 
 
             We gaan zitten 
 
Orgelspel: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
(lied 632), J.G. Walther 
 
 
 

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. 


