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Van harte welkom in de Catharinakerk in deze eredienst. Ook heten wij 
ieder van harte welkom die deze dienst thuis mee viert via 
kerkdienstgemist.nl. Verbonden met elkaar hopen we op een fijne viering 
waaraan ook leden van de cantorij meewerken. 
Veel van wat in de Bijbel staat raakt aan dingen en problemen die wij ook 
zien, en soms ook van dichtbij meemaken in onze tijd. Zo wordt Jezus 
geconfronteerd met een vraag van een rijke, namelijk wat hij moet doen 
om het eeuwige leven te verkrijgen. Maar Jezus’ antwoord om alles te 
verkopen wat hij heeft en dat aan de armen te geven, roept groot 
ongemak op voor deze man. Want het is ook niet niks waartoe Jezus 
deze man oproept. Waarom roept Jezus eigenlijk hiertoe op? Naast 
lezing uit Lucas horen we ook uit de Tora, Deuteronomium 15: 1-11, ook 
over rijk en arm. Al met al wordt er een spannend iets zo ter sprake 
gebracht. Hoe gaan wij daar mee om? 

Ds. Henk Makkinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Elske te Lindert 
muzikale medewerking van de Catharinacantorij  

o.l.v. Elske te Lindert 
ouderling: Dick Bresser 

diaken: Henk Dijk  
lector: Ab van de Vliert 

kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen 
beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Wir glauben all an einen Gott, J.S. Bach 
 
- 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; tijdens het aansteken wordt lied 991 op 

het orgel gespeeld. 
 
- Muziek: The kingdom of God (Taizé) (door de Cantorij) 
 

 
(vertaling: Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde 

door de heilige Geest 
  Kom, Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk.  

(Romeinen 14:17) 
                Wij gaan staan 

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

o. Eeuwige, onze God, 
 wij die U nooit hebben gezien, 
g. ZIE ONS HIER STAAN. 
o.  Wij die van U hebben gehoord, 
g. HOOR GIJ ONS AAN. 
o. Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 
g. WEES ONZE HULP, 
o. en dat Gij alles hebt gemaakt, 
g. MAAK ALLES NIEUW, 
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o. en dat Gij ons bij name kent, 
g. LEER ONS U KENNEN. 
o. Die Bron van Leven wordt genoemd, 
g. DOE ONS WEER LEVEN. 
o. Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
g. WEES HIER AANWEZIG. AMEN. 
 
Lied 216: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

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

      Wij gaan zitten 
Inleiding op de dienst 
 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
v. … daarom bidden wij: 
Na 1

e
 intentie: g. HEER, ONTFERM U 
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Na 2
e
 intentie: g. CHRISTUS, ONTFERM U 

Na 3
e
 intentie: g. HEER, ONTFERM U. 

 
Gloria Lied 117a: 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
  zo bidden wij… wij zingen Lied 332 
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Schriftlezing: Deuteronomium 15: 1-11 
 

1
Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. 

2
Dat houdt 

het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft 
geleend zijn schuld kwijtschelden; hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, 
niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de 
naam van de HEER. 

3
Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, 

maar wat u van een volksgenoot te goed hebt moet u kwijtschelden. 
4
Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u 

zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven, 
5
tenminste, als u hem 

gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig 
naleeft; 

6
dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd 

heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet 
te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. 
7
Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal 

geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet 
koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, 

8
maar u moet diep in 

de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 
9
Wees niet zo 

berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de 
kwijtschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van 
uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER 
zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde 
worden aangerekend. 

10
Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de 

HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. 
11

Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om 
vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er 
slecht aan toe is. 
 
Cantorij: Non nobis, Domine 
 Non nobis Domine, non nobis; sed nomini tuo da gloriam, 
 sed nomini tuo da gloriam. Non nobis Domnine. 
 

 (vertaling: Niet voor ons, Heer, niet voor ons, maar uw naam  
 zij glorie.) 
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Schriftlezing: Evangelie volgens Marcus 10: 17-31  
17

Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor 
hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om 
deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 

18
Jezus antwoordde: ‘Waarom 

noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 
19

U kent de geboden: 
pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals 
getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw 
moeder.’ 

20
Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me 

daaraan gehouden.’ 
21

Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 
‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het 
geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan 
terug en volg mij.’ 

22
Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging 

terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 
23

Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het 
moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 

24
De 

leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens 
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God 
binnen te gaan: 

25
het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog 

van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God 
binnen te gaan.’ 

26
Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen 

elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 
27

Jezus keek hen aan en zei: 
‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles 
mogelijk.’ 

28
Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles 

achtergelaten om u te volgen!’ 
29

Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die 
broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft 
achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 

30
zal het honderdvoudige 

ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen 
en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt 
het eeuwige leven. 

31
Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten 

de eersten.’ 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 991: 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen), 5 (cantorij), 6 
(allen), 7 (cantorij) en 8 (allen) 
 
1 cantorij De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
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2 allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 cantorij Zo staat het voorgeschreven, 

zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 

4 allen Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 
 

5 cantorij Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit. 
 

6 allen Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
 

7 cantorij Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 
 

8 allen De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 
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Uitleg en overdenking 
 
Stilte – Orgelspel 
 
Lied: Wil je opstaan en Mij volgen 
(Iona, Liederen en gebeden, nr. 40: 1, 2, 3, 4, 5.) 
 

 
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
 Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
 Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
3  Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: “Help mij!” 
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
 Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 
 Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
 en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
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Dank en voorbeden  
v.   … 
   zo bidden wij: 
g.    (Lied 368j)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
We collecteren bij de uitgang. Daar staan 3 mandjes: 1

e
  collecte 

Diaconie, 2
e
 collecte Kerk en 3

e
 collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk 

Nederland. 
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 3

e
 collecte (½). Je kunt je gift ook overmaken met de 

GIVTapp.   
 
Bij de 3

e
 collecte:   

Opvoeden doe je samen met anderen. Ook in de geloofsopvoeding hebben 
ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen 
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ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n 
plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun 
opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. 
Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen 
ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van 
jonge kinderen nogal eens wordt onderschat zijn er materialen gemaakt rond 
het vaderschap en geloofsopvoeding. Ook worden kerken ondersteund om 
een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. 
 
Muziek 'The God of Abraham, praise' (door de Cantorij) 
 

De God van Abraham, Hij die heet 'IK BEN', 
prijzen wij eensgezind, in de hemel en op aarde. 

 
De God van Abraham geeft ons een vergezicht, 
zijn beschermende hand is bij ons en zal altijd blijven. 

 
De God van Abraham is ons een trouwe vriend, 
door de dood van zijn Zoon zal Hij ons behouden tot het eind. 

 
Ooit gaan wij naar Hem toe, dat is ons beloofd, 
en zingen we van zijn wonderen, voorgoed. 

 
Samen met alle engelen zingen we: Glorie aan Vader, Zoon en Geest! 
Alles wat adem heeft: Loof de Heer! 

             We gaan staan 
 
Slotlied: Lied 718: 1, 2, 3 en 4   God, die leven hebt gegeven 
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2 Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 

3 Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 
 

4 Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

  

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
 
g.  
 
 
 
We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel. 
Na de dienst is er de mogelijkheid om koffie te drinken. Houd hierbij wel 
de afstand tot elkaar in acht. 
 

Orgelspel: Toccata, J. Pachelbel 
 
Na de dienst zal Elske te Lindert een klein orgelconcert geven in verband 
met de uitgave van haar orgel-cd met werken van J.S. Bach. 
 
Spreekt de sfeer in de Catharinakerk u aan? Wilt u meer weten over 
diensten en activiteiten? Dan kunt u terecht bij de predikanten ds. Wijke 
Greydanus (06-2346 0083) of ds. Henk Makkinga (06-5098 4528). Ook 
kunt u een formulier bij de uitgang invullen en aan de voorganger geven. 
 
 

Hebt u de afgelopen tijd de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl gevolgd, 
zou u dan eens contact met ons willen opnemen. Dat kan bijvoorbeeld 
via CatharinakerkDoetinchem@gmail.com. We horen graag eens van u. 

mailto:CatharinakerkDoetinchem@gmail.com

