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e
 zondag na Pinksteren 

 
 

Groen, kleur van schepping, leven, hoop en groei 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
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Van harte welkom 
 
In de Evangelielezing van deze morgen uit Lucas 11:14-28 worden  
twee werelden tegenover elkaar gezet: de wereld van God tegenover 
de wereld van Beëlzebul, de overste der boze geesten. Twee 
machten die vierkant tegenover elkaar staan. Door welke kracht doet 
Jezus zijn tekenen? Dat wordt door sommigen ter discussie gesteld. 
Waar kun je de vinger Gods zien werken? Want wanneer dat het 
geval is, wordt nieuw leven geschapen en worden mensen gered en 
bevrijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst:    
voorganger: ds. Henk Boonen, Dieren 

organist: Peter van Klinken 
ouderling: Bert van der Haar 

diaken: Henk Dijk 
collectanten: Jaap Flokstra en Henk Dijk 

lector: Bart Bosmans 
kosters: Bert en Anneke van der Haar 
beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Passacaglia in d mineur, D. Buxtehude (BuxWV 161) 
 

- 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 
 
- Orgelspel  

Wij gaan staan 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. God  
 Gij die van mensen houdt,  
 wij leggen onszelf aan U voor,  
 met alles wat wij hebben  
 en alles wat we missen, 
 met alles wat ons lukte  
 en alles waarin we faalden.  
 Leer ons te onderscheiden en maak ons vrijmoedig.  
 Geef ons een hart om van mensen te houden,  
 van anderen zo goed als van onszelf.  
g. HELP ONS ONS LEVEN OPNIEUW TE BEZIEN  
 IN HET LICHT VAN UW HEIL. 
 
Lied  Psalm 100 (Juich Gode toe, bazuin en zing) 
 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
 
Kyrie en Gloria  
v. … 
 daarom bidden wij: Kyrielied 301k  
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Glorialied 304 (Zing van de Vader die in den beginne) 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij: Lied 326: 1, 2 en 3 (Van ver, van oudsher 

aangereikt) 
 
1

e
Schriftlezing: Psalm 8 

1
Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van 

David. 
2
HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 
3
door de mond van kinderen en zuigelingen. 

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 
om hun wraak en verzet te breken. 
4
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
5
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U naar hem omziet? 
6
U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 
7
hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd: 
8
schapen, geiten, al het vee, 

en ook de dieren van het veld, 
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9
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
10

HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Lied 823 : 1 (Gij hebt, o Vader van het leven) 
 
2

e 
Schriftlezing: Lucas 11: 14-28 

14
Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon 

verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte 
stond verbaasd. 

15
Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij Beëlzebul, 

de vorst der demonen, kan Hij demonen uitdrijven.’ 
16

Anderen 
verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem op de proef te 
stellen. 

17
Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen: ‘Elk 

koninkrijk dat innerlijk verdeeld is gaat te gronde, en huis na huis stort 
in. 

18
Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan 

standhouden? Toch zeggen jullie dat Ik dankzij Beëlzebul demonen 
uitdrijf! 

19
Als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie 

drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters 
zijn! 

20
Maar als Ik door Gods hand demonen uitdrijf, dan is het 

koninkrijk van God bij jullie gekomen. 
21

Wanneer een sterk, goed 
bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen 
veilig. 

22
Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem 

overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij 
vertrouwde af en verdeelt hij de buit. 

23
Wie niet met Mij is, is tegen Mij, 

en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. 
24

Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre 
oorden, op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt 
hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” 

25
En 

wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde 
gebracht. 

26
Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, 

slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de 
mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan 
voorheen.’ 
27

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep 
tegen Hem: ‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten 
waaraan U gedronken hebt!’ 

28
Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die 

naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’ 
 
l. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 275 (Heer onze God hoe zijt gij aanwezig) 
 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel 
 
Lied 1014 (Geef vrede door van hand tot hand) 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden  
v. … 

zo bidden wij: Lied 368g 
 

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 
1

e
  collecte:voor de Diaconie, 2

e
 collecte: voor de Kerk en 3

e
 collecte 

voor de Catharinakas. 
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: Fughetta, J. Pachelbel 

            We gaan staan 
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Slotlied: 418 : 1, 2 en 3 (God, schenk ons de kracht) 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v. … 
g. Lied 431 

 
 
 
 

 
We gaan zitten. 
Onder het orgelspel kun je nog wat nadenken over wat je 
aangesproken of geraakt heeft. 
Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bieden wij je 
achter in de kerk graag koffie, thee of limonade aan. Welkom! 
 
Orgelspel: Toccata in F, D. Buxtehude (BuxWV 157) 
 
 
 
 
 
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

