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Van Harte welkom! 
 

Het zal niet de laatste keer zijn dat hij bij de chef van het bedrijf moet 
komen. Ben jij wel hard genoeg voor dit werk, Jan? Want je moet 
brutaal durven zijn (niets ontziend zelfs) om onze doelstellingen te 
halen. Ja óók al zijn kwetsbaren daar soms de dupe van. Hard 
moeten zijn want waar gewerkt wordt vallen immers spaanders zoals 
bij de toeslagenaffaire en het afwikkelen van het Groningse gasleed. 
Tjonge, het leek wel op wat zijn oude ouders in het verzorgingshuis 
meemaakten. Sommige ouderen daar bepaalden de sfeer en ze gaan 
daaronder gebukt. En wat zei de directeur: Stellen jullie je ook maar 
wat harder op. En wat te denken van kinderen die het koud krijgen 
van hardvochtig pestgedrag.  
In de kantine van het bedrijf hing de poster waarop een man was 
afgebeeld die met een galg in een diepe kuil viel. Het onderschrift 
luidde: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
beërven… 3 meter diep.” De bedoeling van de directie was duidelijk: 
met soft gedrag bereik je niets. Hij had altijd uitgestraald te doen te 
hebben met gedupeerden, de kleintjes in de samenleving. En omdat 
ze wisten dat hij geloofde zongen ze pesterig: “Ik (Jan) wens te zijn 
als Jezus, zo need’rig en zo goed, zijn woorden waren vriendelijk, zijn 
stem was altijd zoet.” En ze keken hem meewarig aan. Joh, met jouw 
instelling krijg je nooit promotie, bereik je niets. En ja, dat bleef 
hangen bij hem. Wat wil hij eigenlijk bereiken in het leven? Wat zou hij 
graag over hem horen zeggen aan het einde van z’n leven…  
En zeker… helpt zachtmoedigheid daarbij? En hij besloot op reis te 
gaan naar Jezus voor antwoorden, want bij wie kon je beter zijn dan 
bij degene die zachtmoedigen zalig prijst. Dan zal Jezus dat zelf ook 
wel uitstralen. En vanmorgen krijgen we daar het verslag van. 
 
Thema: Brutalen hebben de halve wereld, maar zachtmoedigen….. 
 
 
 
In deze dienst:    

voorganger: ds. Dik Bos 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Bert van der Haar 
diaken: Herman Mooij en Henk Dijk 

lector: Hennie Ebbers 
kosters: Corry en Kees Post 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Vater unser im Himmelreich, G. Böhm 
 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
   en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
 
-  Begroeting(door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 
- Orgelspel: Vater unser im Himmelreich, J.S. Bach 
 

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

o.   Gij hebt uw woning onder ons gevestigd 
      en overal waar mensen leven zijt Gij aanwezig. 
      Aan die genade houden wij ons vast 
g.   Doe ons dan uw aanwezigheid eerbiedigen en 
      wek in ons de wijsheid en de kracht om elkaar  
      op te bouwen tot uw stad op aard, een wereld  
      die bewoonbaar is, het lichaam van uw Messias. Amen. 
  
Lied 287: 1, 2 en 5 (Rond het licht dat leven doet) 
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2 Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

  
5 Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 
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: 
 

g.   HEER, ONTFERM U. 
 
Glorialied 305: 1, 2, 3 (Alle eer en alle glorie) 
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2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

  

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v.   ….. bidden wij: 
 
 

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

Matteüs 5: 43-48   
 
 

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste 
liefhebben en je vijand haten.” 44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en 
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bid voor wie jullie vervolgen, 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen 
van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede 
en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou 
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je 
broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe 
je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals 
jullie hemelse Vader volmaakt is. 
 
Matteus 21: 10-13  
 

10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 
‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11Uit de menigte werd 
geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 12Jezus 
ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of 
verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de 
duivenverkopers omver 13en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn 
huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een 
rovershol van!’ 
 
Lucas 19: 1-10 
 

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die 
Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te 
weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet 
vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij 
snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien 
wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar 
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet 
ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en 
ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden 
morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens 
binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs 
was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn 
bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst 
vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis 
redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.  
10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat 
verloren was.’ 

 
v.   Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.   WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 186 (Er is geen plaats, er is geen plaats) 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Melodie vers 1 
‘Zacheüs, waarom schuil je weg, 
zo angstig als een muis? 
Zacheüs, kom vlug uit je boom 
en breng mij in jouw huis.’ 
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Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel 
 
Lied 793 (Bron van liefde, licht en leven) 

 
4 
 
 
 
 
 
5 

Melodie vers 2 
Zacheüs gaat met Jezus mee, 
de mensen zijn verrast, 
Zacheüs is een tollenaar 
en Jezus is zijn gast. 
 
Melodie vers 1 
Want Jezus die de mensen kent, 
Hij roept ze bij hun naam: 
de ware zoon van Abraham 
laat niemand buiten staan! 
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2 Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

  

3 Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 
 

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

Inzameling van de gaven  
 

Bij de uitgang van de kerk staan 3 mandjes waarin we onze giften 
kunnen geven. 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)  voor diaconie, 2e collecte (¼) 
voor de kerk en 3e collecte (½)Binnenlandsdiaconaat Je kunt je gift 
ook overmaken met de GIVTapp.  
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Orgelspel: Vater unser im Himmelreich, D. Buxtehude 
 
De Tafel wordt gereed gemaakt. 
 

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, 
      overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 
      Want als kracht van omhoog, 
      als vuur in onze koude, 
      als stem in onze stilte, 
      als leven voor doden, 
      zijt Gij in ons midden gedaald. 
      Tot het eind van de tijd 
      zal waaien uw adem, 
      zal klinken uw stem: 
      tegenwind en weerwoord 
      in een harde wereld van kale feiten  
      en kille waarheden. 
      Daarom, HEER onze God, 
      verheffen wij onze stem 
      om samen met allen  
      die door U zijn geraakt 
      en van uw Geest zijn bezield, 
      U van ganser harte  
      de lofzang toe te zingen: 
 
Lied 985: 1 (Heilig, heilig, heilig) 
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Dank en voorbeden  
 

v.    …zo bidden wij:  
 

g.   GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW.   

Onze Vader (gezamenlijk) 
      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 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  
(als iedereen brood heeft ontvangen eten we gelijktijdig het brood ons 
gegeven.) 
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Muziek  
 

Inzettingswoorden bij de wijn  
 

v.   En Jezus nam,  
      toen de maaltijd afgelopen was, de beker,  
      sprak de dankzegging erover uit  
      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  
(Als iedereen een beker met wijn/druivensap heeft ontvangen, drinken 
we gelijktijdig de druivensap/wijn ons gegeven.) 
 

Muziek  
 

Dankgebed  
v.   Wij danken U, goede God, dat wij in brood en wijn  
      uw liefde mochten proeven. 
      Geef, dat die liefde in ons blijft en mag groeien 
      en ons met elkaar verbindt, 
      zodat wij in uw kracht tot zegen kunnen zijn 
      voor elkaar en voor deze wereld. 
g.   AMEN. 

            We gaan staan 
Slotlied:791  
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2 Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

  

3 Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

  

4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

  

5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

  

6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
 

v.     ………..    
g.    AMEN.(gesproken) 
 
We gaan zittenen luisteren naar het orgelspel. 
Daarna geeft de koster aan hoe wij de kerk verlaten. 
En na de dienst is er de mogelijkheid om buiten koffie te 
drinken(alleen bij mooi weer).  
Houd hierbij wel de afstand tot elkaar in acht. 

 
 
Orgelspel: Vater unser im Himmelreich, F. Mendelssohn 
 
 


