PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM
CATHARINAKERK

7 augustus 2022
e

8 zondag van de zomer
gezamenlijke zomerdienst van de vierplekken
de Wingerd en Catharinakerk
thema: de morgen
aanvangstijd: 10.00 uur
groen, kleur van schepping, leven, hoop en groei
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Van harte welkom in deze gezamenlijke kerkdienst van vierplekken de
Wingerd en Catharinakerk.
Vandaag gaat het in de serie over delen van de dag over “de morgen”.
In verschillende betekenissen komt het woord “morgen” ruim 170 keer
voor in de Bijbel. Vaak wijst het gewoon op de volgende dag. Een
enkele keer wijst het ook op het prille begin van de dag, het moment
van de ochtend dat de zon bijna opkomt en de duisternis begint te
vervagen. Het moment dat het licht het wint van het donker.
In de Bijbel zijn er een aantal verhalen die ons bepalen bij dat moment.
Als een moment dat vooral wil laten zien dat er onverwacht iets nieuws
en iets totaal ongekends begint. We lezen daarom ook in deze dienst
het Opstandingsevangelie uit Johannes.
In lezingen, liederen, gebeden en orgelspel staan we stil bij hoe de
morgen je mee kan nemen in het verlangen naar een nieuw begin, naar
een nieuwe start, naar een nieuwe tijd, en je nieuwe hoop kan geven,
en je een nieuwe focus op het leven kan geven in een wereld waarin er
zoveel gebeurt. Lied 1003 wil daar ook uitdrukking aan geven. Het
refrein daarvan is als een gebed “Komt er, God, een nieuwe morgen?”
Samen vieren we in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. Iedereen
is van harte uitgenodigd om mee te vieren.
We hopen op een goede en fijne viering met elkaar.
ds. Henk Makkinga

In deze dienst:
voorganger: ds. Henk Makkinga
ouderling: Huib Jongenburger
diakenen: Wim Snippe en Margreet Baars
organist: Elske te Lindert
lector: Dick Davelaar
kosters: Corry en Kees Post
collectanten: Dick Lock en Peter den Dulk
beeld en regie: Catharina Streamteam

-3-

VOORBEREIDING OP DE DIENST
- Orgelspel: Voluntary, J. Stanley
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,
en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige)
- Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst)
- Aansteken van de tafelkaarsen
- Orgelspel: Ontwaak o mens, de dag breekt aan (Lied 215)
Wij gaan staan
o. Onze hulp is de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Drempelgebed
o. In uw handen, barmhartige God, bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde, bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij in alle goeds dat we doen, U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
die ook vreugdevol vervullen, tot glorie van uw Naam,
door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN.
Lied/Psalm 92: 1 en 2 (Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here
prijst)
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Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

Vredegroet
v. De vrede van de Heer is met u
g. OOK MET U IS DE HEER.
Wij gaan zitten
Kyrie en Gloria
v. …
daarom bidden wij:
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Lied 304: 1, 2 en 3 (Zing van de Vader die in den beginne)

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!

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. …
zo bidden wij: Lied 326: 1, 2 en 3
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Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

3

Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

Inleiding op het thema
Lied 216: 1 en 3 (Dit is een morgen als ooit de eerste)

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.
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Schriftlezingen: Evangelie volgens Matteüs 28: 1-10
1
Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week,
kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.
2
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer
daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging
3
erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als
4
5
sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De
engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat
6
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de
dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij
7
gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is
opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor
naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd
heb.’
8
Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan
9
zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet
en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en
10
aanbaden Hem. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’
l. Woorden van leven, een weg om te gaan
g. WIJ DANKEN GOD.
Lied 630: 1 en 3 (Sta op! Een morgen ongedacht)
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Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Uitleg en overdenking
Stilte - Orgelspel
Lied 1003: 1, 2 en 3 (Stil is de straat overal)
refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen?
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Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen –
niemand een brood in de hand
refrein

3

Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen –
nergens een feest in de stad
refrein

GEBEDEN
Dank- en voorbeden
v. …
zo bidden wij:
g. Lied 368g

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER
v. Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,
waar we ook zijn, verbonden met elkaar,
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.
Want Hij heeft gezegd: zalig die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Inzameling van de gaven
e
e
1 collecte: voor de Diaconie, 2 collecte: voor
e
de Kerk en 3 collecte: 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
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RABO 0314 3050 33. Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.
e

Bij de 3 collecte:
Met de bijdragen aan de Catharinakas is het mogelijk om elke week
boeketten bloemen als groet van de gemeente aan mensen te geven,
kunnen we zorgen voor de gedrukte orden van dienst, voor kaarsen en
vele andere zaken die nodig zijn voor de erediensten.
Orgelspel: Christ, der du bist der helle Tag, J.S. Bach
De Tafel wordt gereed gemaakt.
Tafelgebed
v. De Heer zal bij u zijn!
g. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Verhef uw hart!
g. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
g. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
v. Als het duister ons overmeestert,
doet Gij ons leven, geeft Gij ons een nieuwe horizon.
Vast is uw geloof in mensen door alle nachten heen.
Groot is uw liefde die ons lokt en aan het Licht brengt.
Zo gaan wij als kinderen van Abraham,
mee met uw volk Israël, aan de nacht ontkomen.
Daarom stijgt vandaag onze stem boven onszelf uit
en verbindt ons lied om U, gezongen
al zo lang voor ons door Mirjam en Mozes,
door Hanna en Maria die boven alles
op U hebben vertrouwd.
Voorgegaan door hen en met alles wat adem heeft
zingen wij mee:
Lied 405: 4 (Heilig, heilig, heilig)
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Inzettingswoorden bij brood en wijn
v. Hier gedenken wij
dat op de avond voor zijn lijden
Jezus het brood nam,
de dankzegging uitsprak, het brak
en aan zijn leerlingen gaf.
Daarbij zei Hij:
Dit is mijn lichaam voor U.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
En dat Hij nadat de maaltijd afgelopen was,
de beker nam, de dankzegging erover uitsprak
hem rond gaf en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.
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
Vredegroet
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
g. ZIJN VREDE OOK MET U.
v. Laten we elkaar ook de vrede van Christus wensen.
Gemeenschap van brood en beker
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v. Ontvang dit brood uit de hemel, gebroken, gedeeld, gegeven.
Ontvang deze beker, wijn van het Koninkrijk.
Tijdens de Maaltijdviering zingen wij:
Lied 568a Ubi caritas et amor
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.)

Lied 103e Bless the Lord, my soul
(vertaling: Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.)
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Dankgebed
v. Wij danken U, goede God, dat wij in brood en wijn
uw liefde mochten proeven.
Geef, dat die liefde in ons blijft en mag groeien
en ons met elkaar verbindt,
zodat wij in uw kracht tot zegen kunnen zijn
voor elkaar en voor deze wereld.
g. AMEN.
We gaan staan
Slotlied 418: 1 en 2 (God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven)
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Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

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

We gaan zitten.
Orgelspel: Christ, der du bist der helle Tag, J.S. Bach
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 u aan? Wilt u
meer weten over de diensten, de vieringen en andere activiteiten? Dan
kunt u terecht bij de predikanten ds. Wijke Greydanus (06-2346 0083)
of ds. Henk Makkinga (06-5098 4528). Ook kunt u een e-mail sturen
naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.

