PROTESTANTSE GEMEENTEDOETINCHEM
CATHARINAKERK

15 mei 2022
Wit, kleur van licht en hoop en nieuw leven

aanvangstijd: 10.00 uur

-2-

Van harte welkom in de Catharinakerk.
Vandaag gaat het over de oproep van Jezus elkaar lief te hebben.
Nogal een plat getreden tekst, die we graag beamen, maar die in de
praktijk van alledag vaak weerbarstiger is dan je zou denken. Waar je
de oproep aan de ene kant graag beaamt, blijken er toch altijd ook wel
weer redenen zijn om aan liefdevol omgaan met elkaar niet toe te
komen. Soms ook heel begrijpelijke redenen, want soms ben je ook
slecht behandeld door een ander. Liefhebben is dan niet het eerste
waar je aan denkt.
Een riskante tekst dus, die als je niet uitkijkt geloven de geur geeft van
naïviteit en wereldvreemdheid, maar die we tegelijk als
vanzelfsprekend beamen. Om wat uit de sfeer van naïviteit en al te
grote braafheid weg te blijven. heb ik voor het thema: “liefhebben met
beide benen op de grond” gekozen.
Muziekgroep Ancora stond weel aangekondigd in de zondagsbrief
voor deze dienst, maar bij naderzien bleken teveel leden te zijn
verhinderd. Vandaar dat u dit ensemble niet zult horen tijdens deze
dienst.
ds. Klaas A. Bakker, voorganger in deze dienst.

In deze dienst:

voorganger: ds. Klaas A. Bakker
organist: Bert Korvemaker
ouderling: Janny Pronk
diaken: Margreet Baars
lector: Lineke Flokstra
collectanten: Fred Pronk en Peter den Dulk
kosters: Corry en Kees Post
beeld en regie: Catharina Streamteam
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VOORBEREIDING OP DE DIENST
- Orgelspel: Partita sopra 'Jesu meine Freude', Johann Gottfried
Walther (1684-1748)
- 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 tafelkaarsen
We zingen daarbij 3 x Lied 277

o. Onze hulp is 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 -kome wat komt.
a. WIJ DANKEN U VOOR UW NABIJHEID
OP DE WEG VAN ONS LEVEN.
o. Wij bidden U vergeef ons,
als wij het niet gered hebben
onze naaste lief te hebben.
a. DOORADEM ONS MET UW GEEST
VAN LIEFDE EN VREDE
EN VERNIEUW ONS LEVEN.
AMEN.

Wij gaan staan
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Psalm 98: 1 en 2

2

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

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

Wij gaan zitten
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Inleiding op de dienst
Kyrie en Gloria
v. ……. daarom bidden wij:
Lied 299e
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
Gebed bij de opening van de Schriften
v.……. zo bidden wij:

(Lied 332)

1e Schriftlezing: Deuteronomium 6, 1-9
1Dit

zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van
de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan
de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2U moet voor de HEER, uw
God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden,
zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw
kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. 3Luister dus,
Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in
het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal
toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft
toegezegd.
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb
de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw kracht. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in
gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis
en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een
teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de
deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Lied 316: 1, 2 en 4
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2

Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan verklaren?

4

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven

2e Schriftlezing: Johannes 13, 31-35
31Toen

hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon
zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. 32Als Gods
grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die
grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, Ik blijf nog maar
een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de
Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar
kunnen jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar
lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie
mijn leerlingen zijn.’
v.
g.

Woorden van leven, een weg om te gaan
WIJ DANKEN GOD.
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Lied 791: 1, 2, 3 en 4

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.

Uitleg en overdenking: liefhebben met twee benen op de grond
Stilte - Orgelspel: Pavane, William Byrd (1543-1623)
Lied 650: 1, 2, 3 en 4
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Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

4

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

3

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

GEBEDEN EN GAVEN
Dank en voorbeden
Intenties afgesloten met de woorden:
v.…zo bidden wij:
g. Lied 368f

Stil gebed
Onze Vader
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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
1e collecte voor de Diaconie, 2e collecte voor de Kerk en 3e collecte,
bestemd voor het binnenlands diaconaat.
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.
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.
Orgelspel
Slotlied: lied 418: 1, 2 en 3

We gaan staan
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Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

UITZENDING EN ZEGEN
Uitzending
Zegen
v. ………..
g. (Lied 431b)

We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel.
Orgelspel: Sortie, Francesco Durante (1684-1755)

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.

