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Hartelijk welkom in de Catharinakerk op deze eerste zondag van 
oktober. Vandaag staat een overspelige vrouw die door een aantal 
mannen wordt veroordeeld, centraal. Jezus handelt anders. Hij wijst 
overspel af maar de vrouw niet. En dat maakt een wereld van 
verschil. Ik wens u een goede dienst. 
ds. Klaas A. Bakker, voorganger in deze dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 

voorganger: ds. Klaas A. Bakker 
organist: Klaas Tigelaar 
ouderling: Dick Bresser 

diakenen: Herman Mooij en Pieter ten Boom 
lector: Dick Bresser 

kosters: Margreet Baars en Nelleke Hendriksen 
beeld en regie: Catharinastream Team 
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Voorbereiding op de dienst: 
 

▪ Orgelspel: Voluntary, John Stanley (1713-1786) 
 

▪ Stilte (De ouderling spreekt op dit moment in de consistorie een gebed 
uit en wij worden stil.) 
 

▪ Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 

▪ Aansteken van de kaarsen; tijdens het aansteken wordt op het 
orgel gespeeld: Herr Christ, der einig Gottes Sohn, Johann 
Gottfried Walther (1684-1748) 
 

Wij gaan staan 
 

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

o.   Trouwe God, 
      wij danken U, dat uw licht over ons leven valt 
a.   WIJ DANKEN U. 
o.   Wij bidden U, wees bij ons, 
      als gevoelens van schuld of tekort geschoten te zijn, 
      ons onrustig maken. 
a.   VERNIEUW ONS HART! 
o.   Geef ons oog voor wie onze naaste is 
a.   EN RICHT ONS VOETEN OP WEGEN VAN VREDE. 
      AMEN.  
 

Lied: Psalm 139: 1, 2 en 14 
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 2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

  

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

Wij gaan zitten 
Vredegroet  
 

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

Smeekgebed en Kyrië 
 

v. … zo bidden wij:  na 1e intentie: g. HEER, ONTFERM U  
  na 2e intentie: g. CHRISTUS, ONTFERM U  
   na 3e intentie: g. HEER, ONTFERM U. 
  

Gloria: lied 868: 1 en 2 
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2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v.   Alles wat er staat geschreven, 
a.   HEER DOE ONS VERSTAAN, 
v.   want uw woorden zijn ons leven, 
a.   SPREEK ONS AAN.  
v.   Gij gaat onze aard’ te boven 
a.   ZEND UW ADEM NEER. 
v.   heel de aarde moet U leven 
      meer en meer. 
 

Zo bidden wij: 
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Schriftlezing: Johannes 8, 1-11 
 

1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer 
in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf 
hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën 
een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het 
midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in 
de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit 
zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem 
konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de 
grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie 
van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar 
werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat 
hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze 
lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus 
richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u 
veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ 
zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’  
 
l.   Woorden van leven, een weg om te gaan 
a.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 834 
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2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

  

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 

Preek 
 

Stilte 
 

Orgelspel: Fuga, Johann Pachelbel (1653-1706) 
 

Lied 833 (3x) 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

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

Belijdenis van ons geloof: lied 344 (staande)  

 

2 Wij geloven in de naam 
Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 

3 Wij geloven dat de Geest 
ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. 
Vrede, vrede. 

 
Inzameling van de gaven  
 

We collecteren bij de uitgang. Daar staan 3 mandjes: 1e collecte 
Diaconie, 2e collecte Kerk en 3e collecte: Kerk en Israël. 
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: Diaconie (¼), Kerk (¼) en 3e collecte (½).  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
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Voorbeden en stil gebed 
 

Tafelgebed 
 

v.   De HEER zal bij u zijn! 
a.   De HEER zal u bewaren. 
v.   Verhef uw hart! 
a.   Wij zijn met ons hart bij de HEER. 
v.   Brengen wij dank aan de HEER, onze God! 
a.   Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v.   Trouwe God, vanaf den beginne  
      brengt U ons leven op adem 
      en verbindt U zich met ons mensen 
      en bindt U ons aan elkaar 
      als een gemeenschap van hoop. 
      U kent ons als wie we zijn op de bodem van ons hart, 
      kent onze vreugde, onze twijfels, onze onzekerheid,  
      onze onrust over wat niet goed is gegaan. 
      Met ons kwetsbare mensen verbindt U zich 
      opdat wij zouden leven in liefde en in vreugde 
      bij al de kwetsbaarheden die ons leven kent. 
      Uw nabijheid en liefde hebben wij herkend 
      in die Ene, Jezus Christus, uw Zoon. 
      Hij reikte ons brood als teken  
      van het leven dat wij ontvangen 
      en de liefde die ons leven draagt en voedt. 
      Hij reikte ons wijn als teken 
      van de hoop, dat leven en liefde het laatste zijn. 
      Daarom danken wij U voor de liefde 
      waarmee U ons leven voedt, 
      voor de hoop waarmee U ons leven perspectief geeft, 
      voor de genade waarmee U ons leven vasthoudt. 
a.   AMEN  
 

Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5 
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2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 

  
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 

tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 

  
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 

  
5 Zoals ik ben, in U te zijn 

en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 

 

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 
 

Inzettingswoorden 
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Vredegroet 
 

v.   De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a.   ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
 

v.   Wenst elkaar de vrede. 
(Dit kan door elkaar even aan te kijken en een groet als bijvoorbeeld 
sjaloom, vrede uit te spreken; een hand geven doen we liever nog 
niet) 
 
Gemeenschap van brood en wijn (Op het orgel wordt gespeeld: 
Ciacona, Johann Bernhard Bach (1676-1749)) 
 
Dankzegging 
 

v.   U danken wij, Heer onze God, 
      voor uw goede gaven. 
a.   WIJ DANKEN U, 
      DAT U ONS LEVEN VOEDT. AMEN. 

Wij gaan staan 
Slotlied: lied 974: 1, 2 en 4 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 

Zegen  
v. …  
g. (Lied 431b)  

 

 
 
We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel. Daarna geeft de 
koster aan hoe wij de kerk verlaten.  
Na de dienst is er de mogelijkheid om koffie te drinken. Houd hierbij 
wel de afstand tot elkaar in acht.  
 
Orgelspel: Dialogue, André Raison (1650-1719) 
 

2 Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

  

4 Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 


