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Van harte welkom in deze online kerkdienst vanuit de Catharinakerk. 
We hopen met elkaar op een goede viering, in Christus verbonden, 
waar we ons ook bevinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Anja Jongenburger 
kosters: Coby en Jan Kuiperij 

beeld en geluid: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Stilte 
 

- Orgelspel 
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen  
 

- Orgelspel: Kondig het jubelend aam, lied 659 
   

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
  
Drempelgebed 
 
o. Op onze tocht door het leven trekken we van pleisterplaats naar     
    pleisterplaats. 
    Soms gaan we met lood in onze schoenen,  
    soms dansen we in het licht. 
    Maar nooit zijn we zonder U. 
    Laat ons op adem komen en gevoed worden door Uw  
    aanwezigheid. 
    Amen.  
 
Lied 33: 1 en 2 (Kom nu met zang en roer de snaren) 
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2 Zing al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

 
Vredegroet 
 
v.  De vrede van de Heer is met u 

   
 

Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
  
v. …… daarom bidden wij:    
  we zingen dan Lied 299e (Kyrie en Gloria) 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v.  
……zo bidden wij allen:  Lied 332  (1x)  
 



-7- 

 

 
 
Schriftlezing: Exodus 16: 28-17 t/m 29-7 
 
28Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Hoe lang blijven jullie nog 
weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te 
nemen? 29De HEER heeft jullie de sabbat gegeven en daarom geeft 
hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus 
op de zevende dag blijven waar hij is, niemand mag dan het kamp 
verlaten.’ 30Toen hield iedereen op de zevende dag rust. 
31Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op 
korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als 
honingkoek. 32Mozes zei: ‘De HEER heeft het volgende bevolen: “Er 
moet één volle omer bewaard blijven voor de generaties die na jullie 
komen, want zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de 
woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte 
leidde.”’ 33Daarom zei Mozes tegen Aäron: ‘Doe een volle omer 
manna in een kruik en leg die op de plaats waar de HEER wordt 
vereerd, om het manna daar voor de komende generaties te 
bewaren.’ 34Zoals de HEER Mozes had opgedragen, legde Aäron de 
kruik neer voor de verbondstekst, om het manna daar te 
bewaren. 35Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in 
bewoond gebied kwamen; ze aten manna tot ze de grens van 
Kanaän bereikten. 36(Een omer is een tiende efa.) 
 

171Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, 
van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen 
van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar 
geen water te zijn om te drinken. 2Ze maakten Mozes verwijten. 
‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: 
‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de 
proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het 
klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze 
tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen 
en ons vee?’ 
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4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ 
vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen 
mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van 
de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op 
de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal je opwachten 
op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit 
stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het 
bijzijn van de oudsten van Israël. 7Hij noemde die plaats Massa en 
Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt 
en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te 
vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 
Orgelspel: Erschienen ist der herrlich Tag, G. Ph. Telemann 
 
Schriftlezing: Johannes 21:1-14 
 
211Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer 
van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon 
Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in 
Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere 
leerlingen. 3Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden 
de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze 
niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten 
de leerlingen niet dat het Jezus was. 5Hij riep: ‘Hebben jullie soms 
iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6‘Gooi het net aan stuurboord 
uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo 
veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7De leerling van 
wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon 
Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet 
aan – en sprong in het water. 8De andere leerlingen kwamen met de 
boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver 
van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9Toen ze aan land kwamen 
zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10Jezus zei: ‘Breng ook 
wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11Simon Petrus ging 
weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, 
welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12Jezus zei 
tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te 
vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13Jezus nam 
het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de 
derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de 
dood was opgestaan. 
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l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 659: 1, 4, 5 en 6 (Kondig het jubelend aan) 

 
4 Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

  
5 Overvloed, overvloed Gods, 

sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

  
6 daaruit ontspringt ons bestaan, 

zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 
Uitleg en overdenking 

 
Stilte 
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Lied 275:1 , 3 en 5 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig) 

 
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. 

  
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  
 

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: Meedoen met de collecte kan vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 1e  
collecte: diaconie voor ¼, 2e  collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: 
Youth for Christ voor 2/4 deel. Je kunt je gift ook overmaken met de 
GIVTapp. 
 

   
Slotlied: 416 (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. 

  
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. 

  
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. 

 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen  
 

v………. 
 

Amen. 
 
 
 
Orgelspel: Wilhelmus van Nassouwe, Gijsbert Kok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


