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Van harte welkom bij deze dienst in de kerk of thuis, als u deze dienst 
via internet meeviert.  
Aan het begin van de dienst ontsteken we 2 tafelkaarsen, thuis zou u 
ook een waxinelichtje kunnen aansteken, als teken van Gods licht in 
ons midden, waar we ook zijn en ook als teken van verbondenheid met 
elkaar. 
 
In de nieuwe Tuin vol Verhalen met als thema “Leve het leven!?” is  
Psalm 104 één van de teksten waar we dit kerkelijke seizoen aandacht 
aan willen besteden. Deze Psalm bezingt de schepping. En 
onderwerpen als duurzaamheid en rentmeesterschap klinken dan al 
snel. Hoe zorgen wij, voor zover het van ons afhangt, dat we vol zorg 
met Gods goede schepping omgaan? Maar deze Psalm zingt vooral de 
lof op de Schepper. In deze dienst willen we dat met de Psalm laten 
klinken, in de vorm van lezing en als chant (zingen van de onberijmde 
Psalm) en in tal van andere liederen. 
In de Tuin vol verhalen staan op blz. 6 en 7 ook een paar leuke 
opdrachten om zelf, thuis en buiten, te doen. We zijn benieuwd naar de 
resultaten daarvan. Later in dit seizoen zullen we daar aandacht aan 
besteden. 
In deze dienst zal Maurits Bunt, die als organist in opleiding bij ons 
stage loopt, ons begeleiden en een aantal andere muziekstukken ten 
gehore brengen. En aan deze dienst zal een klein zanggroepje 
meewerken. U ziet de namen hieronder staan. 
We hopen op een goede en fijne viering met elkaar. 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Maurits Bunt 
zanggroep: Lisa Bunt, Elske te Lindert,  

Alexander Bunt, Wouter Veldhuizen 
ouderling: Anja Jongenburger 

diaken: Bert Oosterloo 
lector: Fred Pronk  

kosters: Coby en Jan Kuiperij 
beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Preludium c-moll, BWV 546, Johann Sebastian Bach 
 
- 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 kaarsen 
 
- Orgelspel: Nr. 11 uit ’30 Spielstücken', Hugo Distler 
 

              Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Goede God,  
 Schepper van leven, 
g. VAN U IS DE AARDE. 
o. Wees voor ons als een rots die onze voeten draagt;  
 wees voor ons als een huis waarin wij veilig zijn;  
 wees voor ons als een bron die onze dorst lest;  
 wees voor ons als een herder die ons zoekt en thuisbrengt 
g. GA MET ONS OP WEG, 
 DEZE DAG EN AL ONZE DAGEN. 
 AMEN. 
 
Lied 216: 1, 2 en 3 
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2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

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

       Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie 
Elke intentie wordt afgesloten met de woorden: 
v. daarom bidden wij 
a. HEER, ONTFERM U. 
 
Aansluitend zingen wij:  
Gloria: Lied 304: 1, 2 en 3 

 

 
 
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
 bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
 luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
 houd Hem in ere! 
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3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
 duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
 Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
 houd Hem in ere! 
 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. … 
 daarom bidden wij: 
g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN 
 IN ONS DENKEN, 
 IN ONS DOEN, 
 IN ONS SPREKEN, 
 IN ONS GELOVEN.  
 AMEN. 
 
Schriftlezing Psalm 104: 1-23 
1
Prijs de HEER, mijn ziel. 

HEER, mijn God, hoe groot bent u. 
Met glans en glorie bent u bekleed, 
2
in een mantel van licht gehuld. 

U spant de hemel uit als een tentdoek 
3
en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 

u maakt van de wolken uw wagen 
en beweegt u op de vleugels van de wind, 
4
u maakt van de winden uw boden, 

van vlammend vuur uw dienaren. 
5
U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 

tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
6
De oerzee bedekte haar als een kleed, 

tot boven de bergen stonden de wateren. 
7
Toen u dreigde, vluchtten zij weg, 

toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 
8
naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, 

naar de plaatsen die u had bepaald. 
9
U stelde een grens die zij niet overschrijden, 

nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 
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10

U leidt het water van de bronnen door beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 
11

Het drenkt alles wat leeft in het veld, 
de wilde ezels lessen er hun dorst. 
12

Daarboven wonen de vogels van de hemel, 
uit het dichte groen klinkt hun gezang. 
 

13
U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, 

de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: 
14

gras laat u groeien voor het vee 
en gewassen die de mens moet verbouwen. 
Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
15

en wijn die het mensenhart verheugt, 
geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja, brood dat het mensenhart versterkt. 
16

De bomen van de HEER zuigen zich vol, 
de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. 
17

De vogels bouwen daar hun nesten, 
in hun kronen huizen de ooievaars. 
18

De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 
in de kloven schuilen de klipdassen. 
19

U hebt de maan gemaakt voor de tijden, 
de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 
20

Als u het duister spreidt, valt de nacht, 
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. 
21

De jonge leeuwen gaan uit op roof, 
brullend vragen zij God om voedsel. 
22

Bij zonsopgang trekken zij zich terug 
en leggen zich neer in hun legers. 
23

De mensen gaan aan het werk 
en arbeiden door tot de avond. 
 
Chant Psalm 104: 24-32 

Prijs de HEER, mijn ziel. 
HEER, mijn God, hoe groot bent u. 
Met glans en glorie bent u bekleed, 
24

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
25

Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 
Daar wemelt het, zonder tal, 
van dieren, klein en groot. 
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26

Daar bewegen de schepen zich voort, 
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen. 
27

En allen zien ernaar uit 
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28

Geeft u het, dan doen zij zich te goed, 
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 
29

Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, 
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, 
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 
30

Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 
31

De luister van de HEER moge eeuwig duren, 
laat de HEER zich verheugen in zijn werken. 
32

Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, 
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit. 

 
Schriftlezing: Psalm 104: 33-35 
33

Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, 
een lied voor mijn God zolang ik besta. 
34

Moge mijn lofzang de HEER behagen, 
zoals ik mijn vreugde vind in hem. 
35

Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, 
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. 
Prijs de HEER, mijn ziel. 
Halleluja! 
 
Aansluitend zeggen wij samen: 
g. U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG, 
 U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST 
 IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN. 
 
Lied: Kijk om je heen (uit: Het liefste lied overzee, nr. 31,   
               S. de Vries, melodie John Rutter)    
 
1 Kijk om je heen: wat kan de wereld mooi zijn! 
 Kijk eens naar alles met verwondering. 
 Kijk om je heen, er is zo veel dat blij maakt, 
 Waardoor ons hart van pure vreugde zingt: 
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Refrein: 
  Dank aan U, die alles hebt geschapen! 
  Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt: 
  alles wat wij delen, is een zegen, 
  één groot godsgeschenk! 
 
2 Kijk naar wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten, 
 Kijk naar de regen, zie de zonneschijn. 
 Kijk naar de zee, zie de rivieren stromen 
 En zie hoe fraai de wijde velden zijn.  Refrein 
 
3 Kijk naar de sneeuw, en zie hoe alles groen wordt, 
 of hoe een rijke oogst wordt ingehaald. 
 Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren, 
 want onze tijden zijn door God bepaald. Refrein 
 
4 Heel dit geschenk laat ons van harte leven, 
 spreekt ons van God en zegt zijn liefde uit. 
 Wie laten wij in al die schatten delen? 
 Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit. Refrein 
 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte  
 
Orgelspel: Preludium uit ‘pastorale in F, BWV 590, J.S. Bach 
 
Lied: Loof de Heer, onze God (Benissez le Seigneur, Taizé) 
 
Solo’s  

Zing een loflied voor de Heer, loof en prijs de Heer, lofzing de naam 
van de Heer. 
Hemelen, loof de Heer, engelen des Heren, loof de Heer, zon en 
maan, loof de Heer 

 Sterren aan de hemel, prijs de Heer, regen en dauw, loof de Heer,  
 stormen en wind zing de Heer. 
 Vuur en hitte, loof de Heer, vorst en kou, loof de Heer, rijp en  
 sneeuw, loof de Heer. 
 Nachten en dagen, prijs de Heer, duisternis en licht, prijs de Heer,  
 bliksems en wolken, loof de Heer. 
 Heuvels en bergen, prijs de Heer, bronnen en beken, prijs de Heer,  
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 lofzing de naam van de Heer. 
 Al wat op aarde groeit, alles wat in het water leeft, alle vogels in de  
 lucht. 
 Alle volken op aarde, loof de Heer, rechtvaardigen en nedr’igen van  
 hart, dank de Heer, want Hij is goed. 
 
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,  
 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 natuurlijk ook 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: 
1

e
  collecte: diaconie voor ¼, 2

e
  collecte: kerk voor ¼  en 3

e
 collecte: 

het jeugdwerk van de kerk. Je kunt je gift ook overmaken met de 
GIVTapp. De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar 
staat een mandje waar u uw gift kunt geven. 
 
De 3

e
 collecte is voor het jeugdwerk van de kerk. 
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Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? 
En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een 
gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek 
biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die 
gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die 
gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten 
dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders 
helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan 
volgende generaties. 
 
Orgelspel: improvisatie Prelude psalm 150a 

            We gaan staan 
Slotlied Lied 150a: 1 en 4 

 
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen 
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v. De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de gemeenschap van de heilige Geest 
 met u allen. 
g.    AMEN.    (gesproken) 

             We gaan zitten 
Orgelspel improvisatie op ‘Wachet auf’ 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl weer een aantal foto’s van gemeenteleden die ons 
groeten. Dit in het kader van “In verbinding” met elkaar in deze tijden 
waarin we elkaar niet echt kunnen ontmoeten en spreken. 
 
Na het orgelspel wachten we de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe we de kerkzaal weer gaan verlaten. 
 
 
 
Een eventuele gedachtenis sluiten we in deze tijd, waarin we als 
gemeente niet mogen zingen, samen af door lied 961 te zeggen: 
 
g. NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF 
 NIEMAND STERFT VOOR ZICHZELF. 
 WIJ LEVEN EN STERVEN VOOR GOD ONZE HEER 
 AAN HEM BEHOREN WIJ TOE. 
 


