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Van harte welkom om deze Evensong in de Catharinakerk mee te 
vieren. Ook al u die meeviert via internet. Wie u ook bent en waar u 
ook bent, we hopen dat u zich met ons verbonden voelt. 
We wensen elkaar een goede viering toe. 

ds. Henk Makkinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

m.m.v. Catharinacantorij o.l.v. Elske te Lindert   
kosters: Jan en Coby Kuiperij 

beeld en regie: Catharina Streamteam 
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Stilte 
 
cantorij: Koorgebed: God be in my head, Denis Mason 

       
   Wij gaan staan 

Bemoediging  
 

v.  Onze hulp in de naam van de HEER 
a.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
We zingen Lied 154b: 1, 2, 3, 4. Heel de schepping, prijs de Heer. 
 

 
 
2 Zegen Hem, gij zon en maan, 
 sterren in uw vaste baan, 
 laat uw licht in volle schijn 
 voor de Heer een loflied zijn. 
 
3 Alle wind en alle weer, 
 alles wat er gaat tekeer, 
 angstaanjagend in uw kracht, 
 wees de weerklank van Gods macht. 
 

4 Licht en donker, dag en nacht, 
 strenge winter, zomer zacht, 
 ieder op zijn eigen tijd, 
 zing een lied de Heer gewijd.   

Wij gaan zitten 
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Preces: O Lord, open thou our lips (muziek: Denis Mason) 
 
O Lord, open thou our lips 
And our mouth shall shew forth 
thy praise. 
God make speed to save us. 
O Lord, make haste to help us. 
Glory be to the Father. 
Glory be to the Son. 
Glory be to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, 
is now, and ever shall be, 
world without end. Amen. 
Praise ye the Lord. 
The Lord’s name be praised. 

Heer, open onze lippen 
en onze mond zal zingen van 
uw eer 
God, kom ons te hulp 
Heer, haast U ons te helpen 
Eer aan de Vader  
en de Zoon  
en de Heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu 
en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
Gods naam zij geprezen! 

 
Psalm 90 (gelezen, bewerking van Oosterhuis) 
 
Lied 90a: 1, 2, 3, 4, 5, 6  O God, die droeg ons voorgeslacht 
 
1.  allen 
 

 
 
2 cantorij 
  De schaduw van uw troon omsloot 
 uw heiligen weleer, 
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 bij U beveiligd is ons lot 
 en zeker ons verweer. 
 

3 allen 
 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
 hebt door uw woord bereid, 
 altijd dezelfde, die Gij waart, 
 de God der eeuwigheid! 
 

4 cantorij  
 En duizend jaar gaan als de dag 
 van gisteren voor U heen, 
 een schaduw, een gedachte vaag, 
 een nachtwaak, die verdween. 
 

5 cantorij 
 De tijd draagt alle mensen voort 
 op zijn gestage stroom; 
 ze zijn als gras, door zon verdord, 
 vervluchtigd als een droom. 
 

6 allen 
 O God, die droeg ons voorgeslacht 
 in tegenspoed en kruis, 
 wees ons een gids in storm en nacht 
 en eeuwig ons tehuis! 
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15-12-20 
 

Wanneer over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is 
opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet 
zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet 
opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging 
zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van 
God over Hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat Hij 
Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, 
dan kan Hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden 
opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is 
opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw 
zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij 
alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste 
mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als 
de eerste van de gestorvenen. 
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Cantorij: Magnificat, Dalitz 
 
Magnificat anima mea 
Dominum et exsultavit spiritus 
meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem 
ancillæ suæ:  
 
ecce enim ex hoc beatam me 
dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui 
potens est, et sanctum nomen 
eius. 
Et misericordia eius a progenie 
in progenies timentibus eum.  
 
Fecit potentiam in bracchio 
suo, dispersit superbos mente 
cordis sui. 
Deposuit potentes de sede et 
exaltavit humiles. 
 
 
Esurientes implevit bonis et 
divites dimisit inanes, 
Suscepit Israel puerum suum 
recordatus misericordiæ suæ, 
 
 
Sicut locutus est ad patres 
nostros, Abraham et semini 
eius in sæcula. 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc 
et semper et in saecula 
saeculorum. 
Amen. 
 
 

Groot maakt mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn Geest over God, 
mijn bevrijder,- 
want hij heeft aangezien 
de vernedering van zijn 
dienares; 
zie, van nu af prijzen mij zalig 
alle generaties!- 
want grote dingen heeft hij aan 
mij gedaan, machtig is hij, 
heilig is zijn naam!- 
zijn ontferming is van 
generatie tot generatie 
over wie hem vrezen; 
kracht heeft hij betoond met 
zijn arm; de trotsen met de 
plannen van hun hart,- 
hij sloeg ze uiteen; 
hij heeft machtigen van hun 
troon gestoten en vernederden 
verhoogd; 
hongerigen heeft hij vervuld 
met alle goeds, en rijken heeft 
hij ledig heengezonden; hij 
heeft zijn kind Israel vast-
gehouden, hij blijft zijn 
ontferming indachtig 
-zoals hij tot onze vaderen 
heeft gesproken-voor Abraham 
en voor zijn zaad tot in de 
toekomende eeuw! 
Eer aan de Vader  
en de Zoon  
en de Heilige Geest zoals het 
was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
 



Schriftlezing: Evangelie volgens Johannes 11:1-27 
 
1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar 
Maria en haar zus Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met 
olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de 
zieke Lazarus was haar broer. 3De zussen stuurden iemand naar Jezus 
met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde zei 
Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, 
zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 5Jezus hield veel van Marta 
en haar zus, en van Lazarus. 6Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus 
ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was. 7Daarna zei Hij 
tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8‘Maar rabbi,’ 
protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U 
daar toch weer naartoe?’ 9Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie 
overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 
10maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ 11Nadat 
Hij dat gezegd had zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga 
hem wakker maken.’ 12De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel 
beter worden, Heer.’ 13Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl 
Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14Toen zei Hij hun ronduit: 
‘Lazarus is gestorven, 15en om jullie ben Ik blij dat Ik er niet bij was: nu 
kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 
16Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook 
wij maar gaan, om met Hem te sterven.’ 
17Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in 
het graf lag. 18Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van 
ongeveer vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar Marta 
en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 
20Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, 
terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was 
geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet 
ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal uit 
de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op 
de laatste dag zal opstaan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en 
het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder 
die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja, Heer,’ 
zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de 
wereld zou komen.’ 
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Cantorij:  Nunc Dimittis: Dalitz 
 
Nunc dimittis servum tuum, 
Domine, secundum verbum 
tuum in pace: 
Quia viderunt oculi mei 
salutare tuum 
Quod parasti ante faciem 
omnium populorum: 
Lumen ad revelationem 
gentium, et gloriam plebis tuae 
Israel. 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto.Sicut erat in principio, 
et nunc et semper et in 
saecula saeculorum. Amen. 
 
 

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in 
vrede heengaan, 
zoals u heeft beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik 
de redding gezien 
die u bewerkt heeft ten 
overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard 
wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, 
uw volk.’ 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest zoals het 
was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Korte overweging 
 
Lied: 657: 1, 2, 3, 4.  Zolang wij ademhalen 
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2  
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
3 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
 
 

 
 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
4 
Ons lied wordt steeds 
gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

Gebeden 
 
-Avondgebed 
 
-Responses (door cantorij; muziek: Denis Mason) 
 

The Lord be with you 
And with thy spirit. 
Let us pray:   
Lord, have mercy upon us. 
Christ, have mercy upon us. 
Lord, have mercy upon us. 
Our Father… 
O Lord, show thy mercy upon us 
And grant us thy salvation. 
 

De Heer is met u. 
Ook met u is de Heer.  
Laat ons bidden:   
Heer, ontferm U over ons,  
Christus, ontferm U over ons,  
Heer ontferm U over ons. 
Onze Vader… 
Toon ons, God, uw erbarmen, 
en schenk ons uw heil! 
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O Lord, save thy people 
and bless thine inheritance. 
Give peace in our time, o Lord 
because there is none other  
that fighteth for us, but only Thou,  
o Lord. 
O God, make clean our heart 
within us and take not thy Holy 
Spirit from us. 
 

 
Bevrijd uw volk, God, 
en zegen uw erfdeel. 
Geef in onze dagen vrede, 
wie anders dan Gij zal voor ons 
strijden,  
o Heer? 
Schep mij een zuiver hart, o God, 
en neem uw heilige Geest niet 
van mij. 

 

-Voorbeden  
     Wij gaan staan 

 
Slothymne: Lied 253: 1, 2, 3 .  De zon daalt in de zee 
 

 

 
 
2 Laat dagen in de nacht, 
 waar wanhoop heerst en dood, 
 geloof en hoop op U: 
 U hebt uw schepping lief, 
 U hebt uw schepping innig lief. 
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3 Kom, nacht, en troost ons zacht. 
 Kom, God, genees ons hart. 
 Kom, leg uw hand op ons 
 en heel zo elke wond. 
 Heel, Vader, ook de diepste wond. 
 
 
Zegen 

     Wij gaan zitten 
 
Orgelspel 
 
 
Collecte bij de uitgang en is bestemd voor de Catharinakas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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