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Hartelijk welkom in de Catharinakerk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Teeuwen 
organist: Elske te Lindert  

zanggroep: Karin Keijzer, Wouter Veldhuizen, Herman Mooij   
en Elske te Lindert 

ouderling: Bert van der Haar 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 

beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING  
 

- Stilte  
- Orgelspel: Praeludium in g-moll, D. Buxtehude 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Orgelspel: De Heer is mijn herder                                                                 

Wij gaan staan 
o.   Onze hulp is de naam van de Heer 
      die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 

o.   Wat zijn wij Heer 
      zonder U? 
      onze geest heeft uw licht nodig 
      onze wil uw kracht 
      onze ziel uw vrede 
      wat zijn wij Heer 
      zonder U? 

 

Psalm 98: 1, 2 en 4 
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2    Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
      Hij heeft in goedertierenheid, 
      naar de belofte eens gegeven, 
      het huis van Israël bevrijd. 
      Zijn volk is veilig in zijn handen. 
      Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
      Zo werd tot in de verste landen 
      het heil van onze God aanschouwd. 
 

4    Laat alle zeeën, alle landen 
      Hem prijzen met een blij geluid. 
      Rivieren klappen in de handen, 
      de bergen jubelen het uit. 
      Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
      Hij komt, o volken weest verblijd, 
      Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
      zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Vredegroet 
 

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

v.   …….. daarom biddden wij: Lied 301a  
 

na 1e en 3e intentie:  
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Na 2e intentie: 

 

Gloria lied 632: 1 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD  
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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v.   ……. Zo bidden wij:   
 

A.  KOM, GEEST VAN GOD, MAAK ONZE HARTEN OPEN, 
  DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 
 
Schriftlezing: Micha 4 : 1 - 5 
 

Eens zal de dag komen  
dat de berg met de tempel van de HEER  
rotsvast zal staan,  
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.  
Volken zullen daar samenstromen,  
machtige naties zullen zeggen:  
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,  
naar de tempel van Jakobs God.  
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,  
en wij zullen zijn paden bewandelen.’  
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,  
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.  
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,  
over grote en verre naties een oordeel vellen.  
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers  
en hun speren tot snoeimessen.  
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,  
geen mens zal meer weten wat oorlog is.  
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank  
en onder zijn vijgenboom,  
door niemand opgeschrikt, want 
de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.  
Laat andere volken hun eigen goden volgen– 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,  
voor eeuwig en altijd. 
 

Orgelspel: De Heer is mijn herder   
 

Schriftlezing: Johannes 21: 15-18 en 19b 
 

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, 
zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ 
Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: 
‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van 
Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik 
van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,‘ en voor de derde maal 
vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus 
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werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem 
hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ 
Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.Waarachtig, ik verzeker je: toen je 
jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, 
maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je 
gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 
Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 
 
v.    Woorden van leven, een weg om te gaan 
A.   WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 908: 1, 4 en 7 

 

4    Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
      ik zocht U wel, maar vond U niet, 
      ik ging verblind het duister tegen, 
      ik minde wat de wereld biedt. 
      Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
      dat ik U heb herkend. 
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7    Ik heb U lief, o wonderschone, 
      ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
      Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
      ik heb U lief, ook in de nood. 
      Ik heb U lief, o schoonste licht,  
      gezegend Aangezicht! 
 
Uitleg en overdenking 

 

Nu hebt Gij zo mijn hart gewend 
dat ik U heb herkend 
 

Stilte – Muziek: The Lord's my shepherd (piano en zang)  
 

GEBEDE 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 
 

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: voor de Catharinakas ½. Je kunt je gift ook overmaken 
met de GIVT-app.   
 
Orgelspel                                                                   We gaan staan 
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Slotlied 630: 1, 3 en 4 

 

3    Al wat ten dode was gedoemd  
      mag nu de hoop herwinnen; 
      bloemen en vogels, alles roemt  
      Hem als in den beginne. 
      Keerde de Heer der schepping weer, 
      dan is het tevergeefs niet meer 
      te bloeien en te minnen. 
  

4    Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
      de schoot van 't graf ontkomen. 
      De morgen is vol nieuw geluid, 
      werp af uw boze dromen. 
      Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
      is voor het lichaam nu vrij baan 
      naar een bestaan volkomen. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen 
 
v.   Zegene u de Almachtige 
      de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 

A.  AMEN  (gesproken) 
 

   We gaan zitten 
 
 
Orgelspel: Fuga in g-moll, D. Buxtehude 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 


