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Van harte welkom in deze zangdienst op de 2
e
 kerstdag in de 

Catharinakerk. We hopen dat u, waar u deze dienst ook meebeleeft, 
in de kerk, thuis of elders, kunt genieten van de mooie kerstliederen 
die we in deze viering zullen zingen. 
We lezen het kerstevangelie uit Lucas 2 in het Achterhoeks en zullen 
ook enkele kerstliederen die in het Achterhoeks vertaald zijn en 
uitgebracht door de werkgroep ‘Dialect en religie’ in het Leedbook, 
zingen. De gesproken teksten zijn afkomstig uit het Liedboek. 
 
We wensen elkaar een gezegende dienst toe.  
Ds. Wijke Greydanus 
 
 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Wijke Greydanus 

organist: Elske te Lindert 

zanggroep: Marga Wenink, Bert Oosterloo en Dick Bresser 
ouderling: Dick Bresser 

lector: Lineke Flokstra  
kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen 

beeld en regie: Catharina Streamteam 



-3- 

VOORBEREIDING OP DE DIENST 

- Orgelspel: Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken, Piet Post 
 

- 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 tafelkaarsen  
 
  We zingen daarbij 3x      (Lied 458)  

 
 

                Wij gaan staan 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. God, wij die zo vaak in duisternis wonen 
 hebben een ster gezien. 
 Wij, die zo vaak verwikkeld zijn in strijd, 
 bidden om uw vrede op onze aarde. 
 Wij, vaak zo ver bij U vandaan, 
 zoeken naar Immanuel, God met ons. 
g. BRENG ONS BIJ UW KONINGSKIND 
 EN GEEF ONS VREDE. AMEN. 
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Lied 506: 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

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

Smeekgebed en Kyrie gezongen: 
 
Lied 463  Lecht in unze ogen:  1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 
4 (allen), 5 (vrouwen), 6, 7 en 8 (allen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 As den mensentreuster 
rope wi’j Ow an: 
gef dee zonder name 
no ne ni’jen ‘van’. 
 

3 Scheper, wil gaon heun no, 
dee in ’n duuster’n valt. 
Breng eur heel naor hoes to. 
Lecht, dat schienen zal! 
 

4 Blossem in den winter, 
raoze morgenlecht, 
wes uns teken dat de 
zunne ’t veurjaor brech! 
 

5 Raeg’ne ow rechtdeurheid 
en bevrucht de grond, 
bes at trouw geet kienen, 
vraede kump op stond! 
 

6 Kyrie eleison, 
dat I’j Ow erbarmt, 
unze kille kolde 
met ow lecht verwarmt! 
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7 Christe eleison, 
nog is neet verstomd 
uns verlangend ropen, 
dat I’j bolde komt! 
 

8 Kyrie eleison, 
wes genadig, Haer! 
Breng uns naor den morgen, 
wacht neet lenger maer! 

 
Tekst: Allerhoogste God ( Ko Joosse) 
 
Allerhoogste God, 
hoe verheven Gij ook zijt, 
Gij hebt U niet geschaamd 
om onze God te worden 
in een mens van vlees en bloed, 
Jezus Christus, onze Heer. 
Laat ons in voor-en tegenspoed 
met Hem verbonden zijn 
en doe ons delen in zijn vrede, 
die duren zal in eeuwigheid. 
 
Lied 468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Geef de Koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
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3 Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 

 
4 Aan de koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. … 
 zo bidden wij: (Lied 333)  

 
 
Schriftlezing: Lucas 2 in het Achterhoeks 
 
1. ‘t Gebeuren in dee dage, to kwam der een besloet van 
 keizer Augustus af, dat alle welt zich riggestraeren laoten mos. 
2. Dee riggestratie was wat ni’js en worden uut evoerd, 
 to-t Quirinius Syrië besturen. 
3. En alle leu gingen op pad um zich te laoten 
 riggestraeren, iederene naor de stad, waor ’t hee haer kwam. 
4. En ok Jozef ging op den trad van Galilea uut de stad 
 Nazareth vandan naor Judea hen, naor David ziene stad. 
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 Dee heet Bethlehem. Hee was der jo ene uut David ziene familie 
 en zien volkshuus. 
5. Daor leet hee zich riggestraeren met Maria, waor-t hee met op 

trouwen ston. 
 Zee mos ne kleinen kriegen. 
6.  ’t Gebeuren, to-t ze daor wazzen, dat ’t met eur zo wied was. 
7. En zee kreg ne zönne, euren aersten. 
 En ze wond um in deuke en leggen um in ne voerzomp,  
 want der was veur eurleu gin plaatse in de harbarge. 
8. Der wazzen schepers in dee contreien, 
 dee-t daor ’s nachts buten in ’t veld eure schööpe an ’t heun 

wazzen. 
9. En to, tos ton der ne engel van den Heer veur eur en 
 den Heer ziene glorie löchten van alle kanten 
 rondumme eur op. Ze worden slim bange. 
10. Mor den engel zei teggen eur: ‘Waes mor neet bange! 
 Want zee, ik brenge owleu good ni’js: grote bli’jschop 
 veur heel het volk. 
11. Vandage is veur owleu den Heiland gebaorne, Christus 
 den Heer, in de stad van David. 
12. En hier zölt i’jleu ’t an wetten: I’j zölt ne kleinen 
 vinnen, in deuke in ewikkeld en hee lig in ne voerzomp.’ 
13. En opens was daor bi’j den engel ne hele trop andere 
 engelen, een compleet hemels leger. Dee maken God 
 groot en zeien: 
14. ‘Aere an God in den hoogsten hemel en op aerde vrae 
 bi’j de leu, waor ’t Hee wille an hef.’ 
15. En to, to-t de engelen waer naor den hemel hen egaone wazzen, 
 zeien de schepers teggen mekare: ‘Lao-w dan  
 naor Bethlehem hengaon en gaon kieken, wat der 
 gebeurd is en waor ’t den Heer ons bod van edaone hef.’ 
16. En ze höösten zich der hen en troffen daor Maria, Jozef 
 en den kleinen an, dén in den voerzomp lei. 
17. To-t ’t ezene hadden, vertellen ze ovveral rond, wat 
 ze owwer dit kind te heuren ekreggen hadden. 
18. En alle leu, dee ’t der ok mor van heuren, verwonderen 
 zich ovver alles, wat eur deur de schepers verteld worden. 
19. Mor Maria zetten alles wat der ezegd was, veur zichzelf 
 op de riege en prakkizaeren der depe in eur harte ovver nao. 
20. En de schepers gingen waerumme. Zee aeren God en 
 maken Um groot um alles wat ze eheurd en ezene hadden, 
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 net zo as ’t eur verteld was. 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied: Ik stao hier an de voerbak, Heer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Wat stro dat is oew laegerstae, 
gin wieg’ as veur een rieken, 
een voerbak doormet bu-J tevrae, 
oew grootheid lao-J niet blieken. 
Oew hogen staot he-J Oew ontzegd, 
in armoe bu-J hier neer elegd; 
wilt één van d’onzen waezen. 
 

3 Al wied veur ik het daglecht zag, 
bun Iej veur mien ekommen. 
Iej bunt in d’allerdiepsten nacht 
as zonne op ekommen. 
Oew straolen hebt mien an eraakt, 
ze hebt mien harte warm emaakt, 
het duuster vot edreven. 
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4 Da-k Oew mag zien maakt mien zo bli’j. 
da-k der niet zat van kriege. 
In stilte bid ik: “Maak mien  vri’j.” 
Mien zwak waen dut mien zwiegen. 
Iej zegt mien: “Iej meugt vri’juut gaon; 
oew schulden wordt deur Mien voldaon: 
veur oew komt bett’re tieden.” 

 
Korte Meditatie  
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 489  
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2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 

3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede, 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Antwoord (Gabriël Smit) 
 
Soms ben ik bang dat u niet blijft, 
dat uw voeten leegbloeden op lege 
wegen, dat uw zachtmoedige handen tegen 
zoveel verraad, zoveel weerspannigheid 
 
in mensen en dingen niet bestand 
zijn, dat u zeggen zult: ik had beter 
moeten weten, mensen waarheid leren 
is waanzin, leugen hun vaderland. 
 
Moet ik u dan nu, in de kribbe, 
waarschuwen? Zeggen: doe het niet, 
doe het anders, laat uw moeder vergeten 
 
wat de engel sprak? Uw eigen stilte 
-nacht, sterren, adem-  zingt uw lied 
van antwoord: zelfs op aarde vrede. 
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Dank en voorbeden 
v. … 
 zo bidden wij: 

 
 
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 
 
Inzameling van de gaven 1

e
  collecte: voor de Diaconie, 2

e
 collecte: 

voor de Kerk en 3
e
 collecte eigen plaatselijk kerkenwerk 

(Eindejaarscollecte). 
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: 
Diaconie (¼), Kerk (¼) en 3

e
 collecte (½).  

Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
 
       Wij gaan staan 
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Slotlied: Heurt de bosschop van dee dage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Al hoo duuster soms de tieden 
vol met onrech, meujte en stried; 
in ne wald dee toch zo mooi is, 
is de vrae zo onwies wied! 
God hef het begin emaket, 
met zien lech uns an-eraket, 
hef dee lesse uns eleerd: 
“’t Laeven is zo laevensweerd!’” 
Al hoo duuster soms den weg, 
veur wee ’t wil, is daor zien lech. 
 

3 Dat de bosschop oet dee dage 
ok uns laeven binnenkump! 
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Dat dit lech in unze harten 
zik veur good ne plase nump. 
Disse bosschop kö-j geleuven: 
’t Karstlech, dat nooit meer zal deuven, 
dat wat Bethlehem uns gaf, 
helpet uns tot ovver ’t graf! 
Groot en klein is ’t an-ezeg: 
“Hee wis uns ne ni-jen weg! 

 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
g. 

 
 
 We gaan zitten en luisteren naar het orgelspel. 

 

Orgelspel: Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken, Piet Post 
 
 
 
Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk u aan? Wilt u 
meer weten over de diensten, de vieringen en 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 .  
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