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Hartelijk welkom in de dienst in de Catharinakerk op zondag 23 
oktober 2022. De lezing uit het boek Jeremia van vanmorgen slaat 
heftige tonen aan. Het leven is zwaar geworden. En men vraagt zich 
af waar God gebleven is te midden van dit alles? Zou God zich 
misschien afgekeerd hebben? Want hoe kun je anders verklaren wat 
er allemaal gebeurt, vraagt Jeremia zich af. Jeremia ziet ook wel 
redenen, waarom God zich afgekeerd zou kunnen hebben: de 
mensen hebben zich eerst van God afgekeerd en doen alles wat God 
nooit bedoeld of voor ogen gehad heeft. De goede schepping, het 
beloofde land, verwordt tot een plek die allesbehalve goed te noemen 
is: de mensen verkommeren er in oppervlakkigheid, in gebrek aan 
idealen om voor te gaan. Even denk je, het lijkt wel over ons te gaan. 
En net als in de tijd van Jeremia stellen we graag de vraag: hoe het 
zover heeft kunnen komen en wie is daar wel niet schuldig aan?  
Jeremia zet nog een andere toon. Hij spreekt te midden van alle 
gekrakeel en gedoe van hoop. Hoop op God. Als die ons licht is, de 
bron van alles wat is, zou Hij dan niet de bron kunnen zijn van een 
nieuw begin? Een bron die ons inspireert en in beweging brengt? 
Ook Jezus ziet hoe mensen graag opgeven over hun eigen kunnen. 
Je moet je licht immers ook niet onder de korenmaat stellen. En 
opnieuw moet je denken aan onze dagen, waarin je jezelf moet 
neerzetten en profiel moet geven. Wat goed is, wie goed is, is niet 
altijd wat de camera’s je laten zien. Er is ook het onopvallende 
gebeuren weg van alle aandacht en camera’s, waar gebeurt wat leven 
opricht en goed doet. Wat er echt toe doet, is niet altijd waar iedereen 
het over heeft. 
Ik wens u een goede dienst, 

ds. Klaas A. Bakker, voorganger in deze dienst 
 
 
 

In deze dienst:    
voorganger: ds. Klaas A. Bakker, Doetinchem 

organist: Elske te Lindert 
ouderling: Janny Pronk 

diaken: Wim Snippe  
collectanten: Fred Pronk en Wim Verschoor 

kindernevendienst: Margreet Baars 
lector: Corry Post 

kosters: Kees en Corry Post 
beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Wij moeten Gode zingen, bewerking Willem Vogel 
 

- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
   en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
 

- Begroeting 
 

- Aansteken van de tafelkaarsen 
 
- Orgelspel: Wij moeten Gode zingen, bewerking Willem Vogel 
 

Wij gaan staan 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Trouwe God, 
 uw nabijheid 
 brengt ons leven op adem 
 en schenkt ons moed en hoop. 
a. U DANKEN WIJ, HEER ONZE GOD.  
o. Vernieuw ons leven 
 met de gloed van uw liefde 
a. KEER ONS OM NAAR U TOE 
 EN RICHT ONZE VOETEN 
 OP WEGEN VAN LIEFDE EN VREDE. AMEN. 
 
Psalm 138: 1, 2 en 3 
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2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt / het U, o Here! 
Als Gij hun ’t woord van uw verbond 
met eigen mond / hebt willen leren. 
 

3 Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit / ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog / die nederig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan / van trotse zielen. 

 
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  
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v. … 
 daarom bidden wij: lied 301h    
 
Glorialied: lied 713: 1, 2 en 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

5 Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij:    (Lied 333) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
e
Schriftlezing: Jeremia 14: 7-10 en 19-22 

7
‘HEER, al getuigen onze wandaden tegen ons, 

grijp toch in omwille van uw naam. 
Talloze malen waren wij U ontrouw, 
wij hebben tegen U gezondigd. 
8
Bron van hoop voor Israël, 

redder in tijden van nood, 
waarom bent U als een vreemdeling in dit land, 
als een reiziger die maar één nacht blijft? 
9
Waarom bent U als een radeloze man, 

als een soldaat die ons niet kan redden? 
U bent toch in ons midden, HEER, 
wij behoren U toch toe? 
Laat ons niet in de steek.’ 
10

‘De HEER zegt over dit volk: 
Maar al te graag dwalen ze weg, 
ze sparen hun voeten niet. 
De HEER schept geen behagen meer in hen. 
Nu brengt Hij hun wandaden in rekening, 
nu bestraft Hij hun zonden.’ 
… 
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19

‘Hebt U Juda verworpen, 
hebt U van de Sion een afkeer gekregen? 
Waarom hebt U ons zo hard geslagen 
dat er geen genezing voor ons is? 
Wij hoopten op vrede, maar vrede bleef uit, 
wij verwachtten genezing, maar angst overviel ons. 
20

HEER, wij bekennen onze schuld, 
en de schuld van onze voorouders: 
wij hebben tegen U gezondigd. 
21

Maar verstoot ons toch niet, 
doe het niet, omwille van uw naam. 
Ontluister uw troon toch niet, 
denk aan uw verbond met ons, verbreek het niet. 
22

Brengen die nietige goden van andere volken soms regen, 
of schenkt de hemel buien uit zichzelf? 
U, de HEER, onze God, doet dat toch? 
Wij vestigen onze hoop op U, 
want U hebt alles gemaakt.’ 
 
Lied 756: allen: 1 en 2; vrouwen: 3; mannen: 4; allen: 5 en 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

3 Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
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4 Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 

5 Dat alle tirannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 

6 Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 

  

 
2

e
Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 

9
Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen 

minachten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. 
10

‘Twee mensen 
gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de 
ander een tollenaar. 

11
De farizeeër stond daar rechtop en bad bij 

zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als de andere mensen, die 
roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben 
als die tollenaar. 

12
Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van 

al mijn inkomsten af.” 
13

De tollenaar echter bleef op een afstand staan 
en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats 
daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: “God, wees mij 
zondaar genadig.” 

14
Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die 

rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie 
zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal 
worden verhoogd.’ 
 
l. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 990: allen: 1 en 2; mannen: 3; vrouwen: 4; allen: 5 en 6 
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2 O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 
 

3 Gij die als allerlaatste 
ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 
 

4 Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
 

5 Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
 

6 De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 

  

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel 
 
Lied 275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
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3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden  
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; 
 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. 
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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: Voluntary, William Goodwin 

            We gaan staan 
Slotlied: lied 605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 De toekomst is al gaande, 

schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 

3 De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
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4 De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 

5 De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
g. (Lied 431b) 

 
 
 
 

 
Orgelspel: Wij moeten Gode zingen, bewerking Willem Vogel 
 
 
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! 
 

Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk je aan? Wil 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 kun je een e-mail 
sturen naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.  
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