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Met een vesper/avondgebed in de Catharinakerk (zoals we dat 
gewend zijn in de Driekoningenkapel op woensdag, met een kleine 
toevoeging, nl. een korte meditatie) op deze laatste dag van 2021 
sluiten we het oude jaar af en zetten we een stap naar het nieuwe jaar 
2022.  
Op dit scharniermoment in de tijd, van het ene jaar naar het andere, 
lezen wij Psalm 90 en leggen wij ons oor te luisteren bij één vers uit 
het Evangelie volgens Lucas 2: 21 en bij de zegen die Aaron als 
priester mag uitspreken. Woorden voor ons op weg naar een nieuw 
begin. 
Ik wens u een fijne en goede viering toe en een goed en nieuw begin 
van het nieuw jaar. 

ds. Henk Makkinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert   

zanggroep: Anneke van der Haar, Dick Davelaar, Henk van Reeven 
ouderling: Janny Jansons 

koster: Jan Kuiperij 
beeld en regie: Catharina Streamteam 
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De Paaskaars brandt 
 
Orgelspel: 'Das alte Jahr vergangen ist', J.S. Bach 
 
Stilte 
 
Klankschaal klinkt 

We gaan staan 
Openingsgebed 
 

v. Gezegend ben U, 
 koning der wereld, 
 om het licht 
 voor onze ogen ontstoken. 
a.   Wees aanwezig, laat U vinden 
 en bewaar ons voor het donker, 
 nu wij ons gewonnen geven 
 aan het wenken van het licht. 
 Amen. 
 
Lichtlied: “Wordt stil nu de Ene tot ons komt”  

(uit: het liefste lied van overzee, I-56) 

 
 
2 Word stil nu de Ene ons omstraalt 
 ons koestert in zijn licht, 
 een heilig vuurt dat brandt, 
 een wenkend vergezicht, 
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 van alle licht de bron, 
 weldadig als de zon. 
 Word stil nu de Ene ons omstraalt, 
 ons koestert in zijn licht. 

We gaan zitten 
Psalmlezing: Psalm 90   
 
Heer, U bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht op geslacht. 
2
Nog voor de bergen waren geboren, 

voor U aarde en land had gebaard – 
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
3
U doet de sterveling terugkeren tot stof 

en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 
4
Duizend jaar zijn in uw ogen 

als de dag van gisteren die voorbij is, 
niet meer dan een wake in de nacht. 
5
U vaagt ons weg als slaap 

in de morgen, als opschietend gras 
6
dat ontkiemt in de morgen en opschiet, 

en ’s avonds verwelkt en verdort. 
7
Wij komen om door uw toorn, 

door uw woede bezwijken wij. 
8
U hebt onze zonden vóór u geleid, 

onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. 
9
Al onze dagen gaan heen door uw woede, 

wij beëindigen onze jaren in een zucht. 
10

Zeventig jaar duren onze dagen, 
of tachtig als wij sterk zijn. 
Het beste daarvan is moeite en leed, 
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 
11

Wie kent de kracht van uw toorn, 
wie vreest oprecht uw woede? 
12

Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult. 
13

Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? 
Ontferm u over uw dienaren. 
14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, 
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 
15

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde, 
de jaren dat wij ellende doorstonden. 
16

Toon uw daden aan uw dienaren, 
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maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 
17

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 
Bevestig het werk van onze handen, 
het werk van onze handen, bevestig dat. 
  
a. Eer aan de vader, de Zoon, 
 en de heilige Geest, 
 nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Lied 90a: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

 
 
2. De schaduw van uw troon omsloot 
 uw heiligen weleer, 
 bij U beveiligd is ons lot 
 en zeker ons verweer. 
 
3.  Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
 hebt door uw woord bereid, 
 altijd dezelfde, die gij waart,  
 de God der eeuwigheid. 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
 van gist’ren voor U heen, 
 een schaduw, een gedachte vaag, 
 een nachtwaak, die verdween. 
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5.  De tijd draagt alle mensen voort 
 op zijn gestage stroom; 
 ze zijn als gras, door zon verdord, 
 vervluchtigd als een droom. 
 
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
 in tegenspoed en kruis, 
 wees ons een gids in storm en nacht 
 en eeuwig ons tehuis! 
 
 
Lezingen 
 

Evangelie volgens Lucas 2: 21 
 

21
Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, 

kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij 
in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 

 
Numeri 6: 22-27 

 
22

De HEER zei tegen Mozes: 
23

‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij 
de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 
24

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, 
26

moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 

 
Korte meditatie 

 
Moment van verstilling 

 
Klankschaal klinkt 
 
Lied 511: 1, 4, 5, 6 en 7 
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4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
 om deze wereld en haar zonneschijn, 
 leer ons wat is geleden dan herdenken, 
 geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
 die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
 breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
 Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 

6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
 de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
 laat ons dan allerwege horen stijgen 
 tot lof van U het wereldwijde lied. 
 

7 In goede machten liefderijk geborgen 
 verwachten wij getroost wat komen mag. 
 God is met ons des avonds en des morgens, 
 is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
Gebeden 
 

v. Liefdevolle God, maker van alles en allen 
a. Zie naar ons om 
v. Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar zijn 
a. Zie naar ons om 
v. Heilige Geest, adem en levenskracht 
a. Zie naar ons om 
 
We doen voorbede en steken daarbij kaarsen aan, en we denken 
daarbij aan mensen die wellicht wat licht en steun kunnen gebruiken. 
 
Daarna zijn we een moment stil. 
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v. Koester de namen die wij hier gedenken, 
 dat zij geborgen zijn in uw genade 
 dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
a.   Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan 
 zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 

We gaan staan 
Onze Vader (gezongen, Lied 369b) 
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Lied 513: 1, 2, 3 en 4 
 

 
 
2  God heeft het eerste woord. 
 Voor wij ter wereld kwamen, 
 riep Hij ons reeds bij name, 
 zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3 God heeft het laatste woord. 
 Wat Hij van oudsher zeide, 
 wordt aan het eind der tijden 
 in heel zijn rijk gehoord. 

 
4 God staat aan het begin 
 en Hij komt aan het einde. 
 Zijn woord is van het zijnde 
 Oorsprong en doel en zin. 
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Lutherse zegenbede 
 
v. Heer, blijf bij ons, 
a. want het is avond en de nacht zal komen. 
 
v. Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk 
a. aan de avond van de dag 

aan de avond van het leven 
aan de avond van de wereld. 

 
v. Blijf bij ons 
a. met Uw genade en goedheid 

met Uw troost en zegen 
met Uw woord en sacrament. 

 
v. Blijf bij ons 
a. wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge, bittere dood. 

 
v. Blijf bij ons 
a.  in leven en in sterven 

in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 

We gaan zitten 
 
Meditatieve orgelmuziek: Toujours là, Y. Tiersen  
 
 
De collecte is vandaag bestemd voor “Kinderen in de knel”. 
 

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. 
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
 
 
 

We wensen iedereen vrede, alle goeds  
en een gezegend Nieuwjaar! 
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