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 zondag van de zomer 
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Van harte welkom in de Catharinakerk, of om deze dienst thuis mee te 
vieren via kerkdienstgemist.nl. Gelukkig mogen we weer met meer 
mensen op zondag bij elkaar komen.  
We bevinden ons wat het kerkelijk jaar betreft in de tijd na Pinksteren 
en Trinitatis, de groene tijd. Een tijd waarin we de verhalen uit de 
Evangeliën openslaan om er aan te groeien. Deze zondag lezen we 
Marcus 4: 35-41, het verhaal van de storm op het meer. Een gedeelte 
dat direct volgt op de 2 gelijkenissen van Jezus over het Koninkrijk 
van God, over een zaaier en het mosterdzaad. Want, zo lezen we, op 
diezelfde dag, toen de dag ten einde liep en de nacht dichterbij kwam, 
bevonden de leerlingen van Jezus met anderen zich op het meer van 
Galilea toen er een storm opstak. En Jezus sliep! Als Jezus dan de 
storm tot bedaren heeft gebracht gaat het over het weinige geloof 
(moed staat er in de NBV) van de leerlingen. 
Op de voorkant van de orde van dienst staat een schilderij van J.M.W. 
Turner, Steamboat off a harbour’s mouth, als verbeelding hoe de zee 
in een storm tekeer kan gaan. De lezing uit Job, Psalm 107 sluiten 
hier bij aan. 
We hopen op een fijne viering met elkaar. 

ds. Henk Makkinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Elske te Lindert 
zanggroep: Ida Wisman, Anneke van der Haar, Toos Vollmuller 

ouderling: Dick Bresser  
diaken: Herman Mooij 
lector: Dick Davelaar 

kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen 
beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Sommarpsalm (bewerking: Dick Klomp) 
 

- 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  
 
- Lied “Fiez-vous en Lui” (Taizé) 

 
 

(naar Filippenzen 4: 6-7  “Vertrouw op Hem en wees niet bang.  
        De vrede van God zal uw hart bewaren.”) 
 

                Wij gaan staan 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o.  Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, goede God, 
 blijft dit huis leeg, 
 en als Gij zelf niet met ons gaat, 
 zijn wij vergeefs bijeen; 
 wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
 weten wij geen raad. 
g. BRENG ONS DAN TOT WAAR GIJ ZIJT 
 TOT VOOR UW LICHTEND AANGEZICHT. 
o. Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
g.  MAAK DAN UW STEM HOORBAAR, 
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 ONS LIED WAARACHTIG 
 EN ONS GEBED BEZIELD. AMEN. 
 
Lied/Psalm 107: 1 en 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Hun vege levens spaart Hij, 

de golven maakt Hij stil. 
Het stormgeweld bedaart Hij, 
het voegt zich naar zijn wil. 
Scheepsvolk, heradem weer, 
gij kunt aan rust u laven 
en dank nu God de Heer, 
Hij leidt u naar de haven. 
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Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
Inleiding op de dienst 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
v. … 
 daarom bidden wij: 
g. HEER, ONTFERM U. 
 
Glorialied 305: 1, 2 en 3 
 

 
 
2 Alle eer en alle glorie 
 geldt de Zoon, de erfgenaam! 
 Als genade die ons toekomt 
 is Hij onze nieuwe naam. 
 Licht uit licht, / vergezicht, 
 steek ons met uw stralen aan! 
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3 Alle eer en alle glorie 
 geldt de Geest die leven doet, 
 die de eenheid in ons ademt, 
 vlam, die ons vertrouwen voedt! 
 Levenszon, / liefdesbron, 
 maak de tongen los voorgoed! 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. (afgesloten met de woorden): 
  zo bidden wij: 
g. KOM, GEEST VAN GOD, MAAK ONZE HARTEN OPEN, 
 DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 
 
Schriftlezing: Job 30: 15-26; 38: 1 
15

Verschrikkingen storten zich over me uit, 
   mijn eer wordt weggevaagd als door de wind, 
   als een wolk vervliegt mijn aanzien. 
16

Nu stroomt het leven uit mij weg, 
   ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. 
17

’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten, 
   het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. 
18

Hij rukt met geweld aan mijn kleed, 
   omklemt mij met de kraag van mijn mantel. 
19

Hij heeft me neergesmeten in het slijk 
   en ik ben als stof, als as geworden. 
20

Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; 
   ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. 
21

U bent wreed voor mij geworden, 
   met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. 
22

U tilt me op en laat me rijden op de wind, 
   uw woedende storm schudt mij heen en weer. 
23

Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, 
   naar het huis van samenkomst voor alle levenden. 
24

Maar keert men zich tegen een mens in nood, 
   wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept? 
25

Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? 
   Had ik geen medelijden met de behoeftige? 
26

Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, 
   het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan. 
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38

1
En de HEER antwoordde Job vanuit een storm 

 
Lied 942: 1 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 
35

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij 
tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 

36
Ze stuurden de menigte 

weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen 
met de andere boten het meer op. 

37
Er stak een hevige storm op en 

de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 
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38

Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten 
hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we 
vergaan?’ 

39
Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind 

bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging 
liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 

40
Hij zei tegen hen: 

‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds 
niet?’ 

41
Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen 

elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem 
gehoorzamen?’ 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 352: 1, 2 en 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Gij weerstaat de boze machten, 

storm en ontij, donkere nachten 
en ’t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 

7 Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
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Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Vragen om in de stilte over na te denken: 
Hoe reageer ik in situaties waarin mijn ervaring niet voldoet om een 
uitweg te ontwaren? En hoe kunnen wij vandaag de nodige rust 
vinden om in vertrouwen verder te gaan? 
 
Lied “Ga maar gerust” (S. de Vries, op mel. Finlandia, J. Sibelius 
      Uit: het liefste lied van overzee, nr. 15)  

 
 
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
 Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
 Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
 Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
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 Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
 ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank en voorbeden  
v. … 
 zo bidden wij: 
g.  ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS BESTAAN. 
 
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 bijdrage 
kan gestort worden op het bankrekeningnummer van de Diaconie van 
de Protestantse Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. 
Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1

e
  collecte (¼) diaconie, 2

e
  collecte (¼) kerk en 3

e
 collecte (½) 

Uitzenden kerkdiensten PGD. 
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
 
Orgelspel 

             We gaan staan 
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Slotlied: Lied 416: 1 (allen), 2 (zanggroep), 4 (allen) 
 
1 (allen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 (zanggroep) 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. 
 

4 (allen) 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 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
g.  AMEN.    (gesproken) 
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             We gaan zitten 

 
We luisteren naar het orgelspel. 
Daarna geeft de koster aan hoe wij de kerk verlaten. 
En na de dienst is er de mogelijkheid om buiten koffie te drinken 
(alleen bij mooi weer). Houd hierbij wel de afstand tot elkaar in acht. 

 

Orgelspel: Fanfare, N.J. Lemmens 
 
Spreekt de sfeer in de Catharinakerk u aan? Wilt u meer weten over 
diensten en activiteiten? Dan kunt u terecht bij de predikanten ds. 
Wijke Greydanus (06-2346 0083) of ds. Henk Makkinga (06-5098 
4528). 


