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Hartelijk welkom op deze zondag in de Catharinakerk! 
 
Je kunt op vele manieren tegen de bijbelverhalen aankijken. Toch 
blijven je – na het lezen van diverse verhalen – de woorden bij, dat je 
de Eeuwige nooit kunt vastleggen in je gedachten. Ooit schreef ik het 
zó op: “Geloof is nooit een zekerheid; het is een beslissing die je 
neemt. Je leeft vanuit de veronderstelling dat het anders moet/kan!” 
 

Díe veronderstelling heeft bij Abram wortel geschoten en hem 
gemaakt tot Abraham, een leerling van de Eeuwige. 
 

In de beide schriftlezingen komt op deze zondag de naam van 
Abraham voor. In de evangelielezing bijv. gaat het over de tollenaar 
Zacheüs, die op een cruciaal moment een zoon van Abraham wordt 
genoemd. 
Laat nu in datzelfde evangelie volgens Lucas ook een vrouw door 
Jezus in het middelpunt gezet worden, waarbij Hij haar een dochter 
van Abraham noemt. 
 
Staan in de beweging van Abraham heeft volgens mij heel veel te 
maken met fundamenteel anders gaan leven. Een dochter en een 
zoon van Abraham ben je door in je gaan en in je gedachten het op te 
nemen voor een andere wijze van zien, van leven. Je gaat meer om je 
heen kijken en beseffen, dat deze aarde ons nodig heeft om 
voortgang te geven aan het leven! Ik wens u en jullie allen een 
gezegende dienst! 

ds. Joop Jansen Schoonhoven, tel. 0314-354188 
 
 
 
 

 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven  

organist: Elske te Lindert 
ouderling: Huib Jongenburger 

diaken: Lineke Flokstra 
collectanten: Jaap Flokstra en Dick Lok 

lector: Fred Pronk 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 

beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: uit partita in Bes, J.L. Krebs: preludio en fuga    
 

- 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: Wer nur den lieben Gott lässt walten, J.L. Krebs  
 

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

Drempelgebed 
o.   Op deze plek zijn we samengekomen 
      als een gemeente die verbonden wil zijn 
      met uw goede woorden! 
g.   U GEEFT ONS LEVEN ZIN EN BETEKENIS! 
o.   Roep ons als mensen van licht en donker 
      tot een nieuw begin! 
g.   STEM ONS AF OP UW LICHT! 
o.   Vervul ons met nieuw vertrouwen 
      in de wegen die U ons wijst, 
      want uit U leven wij en op U blijven wij hopen. 
g.   BEZIEL ONS ONDERWEG –  
      DOOR JEZUS, DE MENS VAN UW WOORD EN UW WEG. 
      AMEN. 
  

Psalm Lied: 105: 1, 2 en 3   Loof God de Heer, en laat ons blijde 
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2 Vraag naar des Heren grote daden; 
zoek zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

  

3 God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

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.  smeekgebed……… 
     na: ‘daarom roepen wij U aan’: LB 301-h   
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Glorialied: Ik loof de Heer, die door zijn kracht 
 

tekst: Joop Klein   muziek: Thomas Jackson 

 
 

2     allen           Ik prijs de wijsheid en de macht 
 van Hem die zon en maan  
 tot ordening van dag en nacht  
 doet op- en ondergaan. 
 

3     mannen Hij schiep de aarde door zijn woord 
 en zie: zij was zeer goed; 
 zij brengt ons volop vruchten voort 
 en spijs in overvloed. 

 

4     vrouwen En al wat op de aarde leeft, 
 mag leven uit zijn hand. 
 Geen plaats waar Hij ons niet omgeeft, 
 omringt aan alle kant. 
  

5 allen Ik zie, waarheen mijn oog zich wendt, 
 Gods wond’ren om mij heen: 
 de sterren aan het firmament, 
 de grond die ik betreed. 
  

6 allen Zijn hand zal altijd met mij gaan, 
 zijn oog waakt over mij. 
 Ik mag zijn tekenen verstaan, 
 zijn liefde blijft nabij. 

  

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v……. zo bidden wij:  (Lied 333) 
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1e Schriftlezing: Genesis 12: 1-8  
 

1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal 
wijzen. 
2Ik zal je tot een groot volk maken, 
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. 
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’ 
4-5Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, 
en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen 
vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen 
die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan 
hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar 
waren aangekomen, 6trok Abram het land door tot aan de eik van 
More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de 
Kanaänieten. 7Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit 
land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die 
plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 
8Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en 
ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent 
op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.  
 
Lied 816   Dat wij onszelf gewonnen geven…  
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2 Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 

3 Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

 

4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

2e Schriftlezing: Lucas 19: 1 – 10 
 

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die 
Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 
3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, 
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van 
stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om 
Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5Toen Jezus 
daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar 
beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 6Zacheüs 
kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich 
thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het 
huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor 
de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 
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‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, 
en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 
9Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, 
want ook deze man is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is 
gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’  
 

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

Lied 928    Hoe ik ook ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hoe ik ook ben 
verloren geraakt, 
nog draagt mij een engel. 

3 Hoe ik ook ben 
geworden tot niets, 
nog ziet mij die Ene. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel 
 

Lied 944    O Heer, verberg u niet voor mij 
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2 En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

  

3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

  

4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dank- en voorbeden  
  

Intenties afgesloten met de woorden:  
 

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; 
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 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: 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: Wer nur den lieben Gott lässt walten, J.S. Bach 
   

                                                                             We gaan staan  
             

Slotlied 974: 1, 3 en 5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat  
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3 Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 

  
5 God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzendwoorden/uitzending 
 

Zegen  
v.     ………..    
g. (Lied 431b) 

 
 
Orgelspel: Praeludium in C, J.L. Krebs 
 
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! 
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Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk u aan? Wilt je 
meer weten over de diensten, de vieringen en andere activiteiten? 
Dan kun je terecht bij de predikanten ds. Wijke Greydanus (06-2346 
0083) of ds. Henk Makkinga (06-5098 4528). Ook kunt je een e-mail 
sturen naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.  
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