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Van harte welkom op deze 2e zondag van de Veertigdagentijd in de 
Catharinakerk. En mocht je deze dienst via internet volgen, hopen 
we dat je je met ons verbonden voelt.  
Deze tijd staat in het teken van soberheid en bezinning op weg naar 
Pasen. Daarbij zijn er een paar kernwoorden die bij deze tijd van het 
kerkelijk jaar horen, zoals vasten, bidden en gerechtigheid doen. Bij 
dat laatste gaat het om omzien naar elkaar en naar anderen. In deze 
dienst, die samen met enkele diakenen is voorbereid en die ook in 
de dienst hun medewerking verlenen, staan we stil bij een gelijkenis 
van Jezus, de gelijkenis over een rijke man en arme Lazarus (Lucas 
16: 19-31). Zo’n verhaal roept allerlei vragen op zoals, welke 
beelden en gedachten hebben we bij iemand die in armoede leeft, of 
bij iemand die rijk is? En hoe gaan wij met het probleem dat mensen 
hebben die in armoede leven? Wat vraagt dat van ons? 
We hopen op een gezegende dienst met elkaar. 

ds. Henk Makkinga 
 
 

Bij de liturgische schikking 
 

De schikking staat in het teken van de verheerlijking van Jezus op de 
berg, dat waar Jezus voor staat, met Mozes en Elia, als beeld van 
Tora en Profeten. Een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet 
zichtbaar. Het verhaal gaat over hoe we God ontmoeten, beeld van 
God zijn, zoals Jezus in de gelijkenis van mensen vraagt. 
Halverwege de schikking is een ‘wolk’ gemaakt van grassen en 
gipskruid als verwijzing naar de stem die uit de wolk komt én naar 
iets wat er is, maar niet goed te zien is. 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst:           
voorganger: ds. Henk Makkinga       

organist: Elske te Lindert               
ouderling: Bert van der Haar                               

diaken: Herman Mooij 
Henk Dijk en Gideon Koens       

lector: Dick Davelaar   
kosters: Corry en Cees Post  

beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: O lieve Heer, geef vrede, E. te Lindert 
 

- Stilte  
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen  
 

- Orgelspel: O lieve Heer, geef vrede                       Wij gaan staan 
 

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

Drempelgebed 
o.   Trouwe God,  
      we zijn hier gekomen  
      als mensen soms in verwarring  
      door alles wat verandert en in beweging is.  
g.   BRENG ONS LEVEN OP ADEM  
o.   Wees voor ons als een licht, dat wegwijst,  
      dat oog geeft voor uw nabijheid 
      en voor wie onze naaste is.  
g.   VERNIEUW ONS HART  
      EN RICHT ONZE VOETEN OP WEGEN VAN VREDE.  
      AMEN. 

 

Lied/Psalm 25: 2 en 4 Here, maak mij uwe wegen 
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4 God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem ned’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Vredegroet 
v.   De vrede van de Heer is met u 
g.   OOK MET U IS DE HEER.                                      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie 
 
Lied 547: 1, 2, 3 en 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 
 
Inleiding op de dienst 
 

Lied 997: 1, 2, 3 en 4.  – en vele duizenden, ontheemd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

  

3 En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
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4 O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 
v.  (afgesloten met de woorden)……. zo bidden wij: 

 

Lied 319: 1 en 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: Evangelie volgens Lucas 16: 19-31 
 

19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 
feestvierde. 20Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van 
zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te vullen met 
wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen 
alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22Op zekere dag 
stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan 
Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 
23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij 
riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar 
me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn 
tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar 
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Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al 
tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk 
heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26Bovendien ligt 
er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie 
wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan 
oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u 
hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28want ik heb nog vijf 
broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit 
oord van martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze hebben 
Mozes en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man 
zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen 
toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze 
niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet  

laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 
 

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

 

Lied 1005: 1, 3 en 5 Zoekend naar licht 
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3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. Refrein 

  

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. Refrein 

 

Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel  
 

Lied 992: 1, 2, 3 en 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 

3 Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 

  

4 Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 
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Gedenken                                                             Wij gaan staan 
 

Lied 961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

Wij gaan zitten 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

v. …zo bidden wij:  Lied 367b  

 
 

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,  
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 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 
1e collecte: voor de Diaconie, 2e collecte: voor de Kerk en 3e collecte: 
40dagentijdproject/binnenlands Diakonaat. 
 

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. 
 

Bij de 3e collecte: 
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen 
omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook in Doetinchem doen 
we dat.  
 
Vanwege de verwachte vluchtelingen, ook in Doetinchem en 
omgeving, stellen we als PGD/Diaconie de Driekoningenkapel ter 
beschikking als coördinatiecentrum voor de eerste opvang van deze 
vluchtelingen. De diaconie ondersteunt verder allerlei initiatieven die 
te maken hebben met bestrijding van de armoede, e.d. Denk bijv. 
aan de Voedselbank. Met deze activiteiten wil de kerk, willen we 
samen diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in onze stad en 
omgeving.  
 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die 
op deze manier diaconaal present willen zijn. Daarom is deze 
collecte van harte bij u aanbevolen. 
 

We gaan staan 
Orgelspel                                                                     
 

Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

    

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending  en zegen  

 

v.     ………..    
 
g.    
 
 
 
We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel. 
 
Orgelspel: Herzlich tut mich verlangen, J. Brahms 
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Achterin de kerk bieden wij je graag koffie, thee en limonade aan. 
Welkom! 
 
Deze dienst is in 
samenwerking met 
diakenen voorbereid.  
De Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Doetinchem bestaat uit (van de vierplekken 
Wehl, Slangenburg, de Hofkerk, de Wingerd en Catharinakerk): 
 
-Margreet Baars 
-Gerty van Bijlevelt 
-Pieter ten Boom 
-Henk Dijk 
-Lineke Flokstra 
-Henk Jansons 
 

-Annie Janssen 
-Wim Kiezenbrink 
-Gideon Koens 
-Wilma Kraaij 
-Josien de Kruijk 
-Els Lotterman 
 

-Herman Mooij 
-Wim Snippe 
-Dirk Stouten 
-Greetje van Vroonhoven. 

-Ruben Wiltink 

Bij de liturgische bloemschikking:40-dagentijd/ Pasen 2022  
Thema: De toekomst tegemoet; van U is de toekomst  
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je kunt ze niet organi-
seren, 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 schik-
king 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 gras-
sen, het is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door 
genade er altijd zicht blijft op het ontbrekende, op het onverwachte, 
op het Goddelijke. 
 
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.  
 

mailto:CatharinakerkDoetinchem@gmail.com

