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Van harte welkom om deze dienst in de Veertigdagentijd in de 
Catharinakerk mee te vieren. Wie u ook bent en waar u ook bent, we 
hopen dat u zich met ons verbonden voelt.Deze tijd staat in het 
teken van soberheid, bezinning en omzien naar elkaar en anderen. 
Op deze zondag Laetare (Verheugt u) midden in de Veertigdagentijd 
priemt het licht van Pasen al door de duisternis van het lijden heen. 
Dit Klein Pasen zien we terug in de liederen en gebeden van deze 
zondag. Vanmorgen lezen we over de wijnstok, verbonden met zijn 
ranken, als treffend beeld van de verbondenheid van Christus met 
zijn gemeente.  
 
Bij de liturgische bloemschikking: 40-dagentijd   
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je kunt ze niet 
organiseren, je ontvangt ze. In de kerk leven we van wat we 
ontvangen; liefde en genade van God wordt ons aangezegd. Genade 
is de grondtoon, genade is dat wat we ontvangen. 
Als basis voor de schikking wordt een pot gebruikt om dit ‘ontvangen’ 
te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het lijkt 
niet te kloppen (kleine pot - hoge schikking) maar maakt het beeld wel 
sterk. De pot wordt niet tot de rand gevuld, maar blijft open om het 
ontvangende te benadrukken. De schikking wijst naar boven, naar de 
hemel en wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het 
hogere. Het heeft een natuurlijke uitstraling door het gebruik van 
takken en grassen, het is transparant en luchtig. Daarmee wordt 
benadrukt dat door genade er altijd zicht blijft op het ontbrekende, op 
het onverwachte, op het Goddelijke. 
 

In deze gelijkenis staat het huis van God de Vader centraal. Daar is 
voor iedereen plek en is het goed. De verloren zoon komt naar huis 
voor een nieuwe start. In de schikking zijn tussen de grassen groene 
en kale takken én de eerste bloesems geplaatst. Feestelijk symbool 
voor een nieuw begin. 
_______________________________________________________ 
 
In deze dienst:    

voorganger: ds. Kor Datema 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Ab Ribbers 
diaken: Lineke Flokstra 

lector: Tijmen van Bodegraven 
kosters: Corry en Kees Post 

beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Voluntary, John Stanley 
- Stilte  
- Begroeting(door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
 Steekt u thuis ook een kaarsje aan? 
- Orgelspel: Jezus, leven van ons leven (lied 575), Willem Vogel 
 

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

Drempelgebed 
o.  Wij wachten op U! 
 Gij opent uw hand 
 en schenkt ons elkaar 
 als pelgrims op weg. 
g. O GOD, BRENG ONS THUIS! 
 

o. Ik was verheugd toen men tot mij zei: 
 laten we naar het huis van de Heer gaan! 
 Nu staat hier onze voet in jouw poort, Jeruzalem! 
 Geef ons dan een hart 
 doorzichtig en zuiver, 
 Herschep met uw Geest 
 ons leven als nieuw. 
g. O GOD, BRENG ONS THUIS! 
 

o.  Jij stad, met je huizen schouder aan schouder, 
 waar de stammen zich buigen rond de Naam. 
 Daar zetelt het recht, Davids troon. 
 Verberg niet uw aanschijn, 
 houd ons in gedachten, 
 berg ons in uw zegen. 
g.  O GOD, BRENG ONS THUIS! 
 

o. Vraag voor Jeruzalem vrede, 
 wie van haar houden ga het wel! 
 Vrede binnen jouw muren, 
 welvaren in jouw wallen! 
 Vrede voor alwie de weg met mijn gaan! 
 Houd ons hier voor ogen 
 de Zoon van uw liefde, 
 de weg voor ons allen 
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 naar uw stad van vrede. 
g.  O GOD, BRENG ONS THUIS! 
 

o.  God zij ons genadig en zegene ons, 
g.  HIJ DOE ZIJN AANSCHIJN OVER ONS LICHTEN! 
 AMEN.  
  

Lied: 122: 1, 2 en 3 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
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der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 

  

3 Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

  

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

Smeekgebed en Kyrie 
 

v.  ………. 
 

Lied 547: 1, 2, 3, 6.  Met de boom des levens 
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2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
 dat de lieve vrede ons bewaren zal,   refrein:  
 

3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
 maar de hemel draagt ons op de adem Gods. refrein 
  

6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
 droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  refrein 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v)……. zo bidden wij: 
 

Lied 319: 1, 7.  Alles wat er staat geschreven 

 
 

7.  Gij gaat onze aard’ te boven, 
     zend uw adem neer, 
     heel de aarde moet U loven 
     meer en meer. 
     

1e Schriftlezing: Exodus 19:1-8a 
1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte 
waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze 
waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn 
gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de 
berg. 3Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf 
de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van 
Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe Ik ben opgetreden tegen 
Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij 
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mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het 
verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, 
kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij 
toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng 
deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de 
oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat 
de HEER hem had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit 
één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’  
 

Lied: 702: 1, 2 en 3 Geschenk uit de hemel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 
talen om te spreken 
van Gods levensteken. 
Woord dat klopt en vindt gehoor. 

  

3 Geschenk uit de hemel, mensen van vuur, 
door de Geest bewogen 
met Gods rijk voor ogen. 
Kom, vervul ons, Geest, dit uur. 

 

2eSchriftlezing: Johannes 15:1-8 
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere 
rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die 
wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten 
voortbrengt. 3Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd 
heb. 4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok 
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen 
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vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie 
zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel 
vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6Wie niet 
in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij 
wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en 
verbrand. 7Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je 
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader 
zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en 
mijn leerlingen zijn. 
 

v.  Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.  WIJ DANKEN GOD. 
 

Lied: 656: 1, 2 en 3 Ik ben de wijnstok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 
2 Ranken onvruchtbaar 

die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
zij moeten branden. – 
Dus blijf in mij, ik blijf in u – 
’t is waarheid wat ik zeg. 
Zing voor de Zoon, 
want zijn woord is uw weg, – 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u – 
’t is waarheid wat Ik zeg. 

  

3 Laat dan mijn woorden 
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde, 
zoals Ik in de Vader blijf – 
Gij zult vol vreugde zijn. – 
Bid om de geest, 
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 

 

Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel 
 

Lied: 653: 1, 5 en 7 U kennen, uit en tot U leven 
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5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 

  

7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Wij gaan staan 
Gedenken 
 

Lied 961 
 

Niemand leeft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven 
voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

(Na iedere intentie, afgesloten met de woorden:  
v. …zo bidden wij: 
 

Lied 367b 

 
 

Stil gebed  
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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 
 

Collectes: 1e collecte: voor de Diaconie, 2e collecte: voor de Kerk en 
3e collecte: voor: Kerk in Actie, Missionair Werk, Kliederkerken. 
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. 
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: Diakonie (¼), Kerk (¼) en 3e collecte (½).  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 
 

Orgelspel                                                                  We gaan staan 
              

Slotlied 546: 1, 2, 3, 4, 5 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’ 
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2 Jeruzalem, verheug u in de vrijheid, 

stad van de Heer, die zeer te loven is! 
Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt 
ons aller moeder, stad die boven is. 

  

3 Jeruzalem, de stad van de belofte, 
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. 
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte 
en maakt de aarde tot zijn vaderland. 

  

4 Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
in heel de wereld overvloed van brood. 
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
de dageraad van God is rozerood. 

  

5 Die in uw lijden zijt terneergezeten, 
leef  uw verlosser gretig tegemoet, 
want deze tijden zijn U toegemeten, 
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzendwoorden/uitzending 
 

Zegen  
v.     ………..    
 
g. 
 
 
          
We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel. 
 
 
Orgelspel: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,  
                   Johannes Brahms 
 
Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk u aan? Wilt u 
meer weten over de diensten, de vieringen en andere 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 e-mail 
sturen naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.  
 


