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Van harte welkom bij deze Evensong in de Catharinakerk. 
 
Een evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt 
meestal gezongen door het koor en wordt daarom choral evensong 
genoemd.  
De orde voor een Evensong ligt grotendeels vast en is te vinden in het 
Book of Common Prayer. Vaste onderdelen zijn: 
-de preces (een aantal vaste verzen en responses); 
-een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd, bijv. als 
chant); 
-twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het 
Magnificat, lofzang van Maria en het Nunc Dimittis, de lofzang van 
Simeon); 
-verschillende responses (gezongen en gereciteerde gebeden 
waaronder het Onze Vader); 
-enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen. 
Voor al deze onderdelen kan geput worden uit een rijke bibliotheek 
van (overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen. Opmerkelijk 
aan een choral evensong is de combinatie van een ingetogen 
gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale 
vormen en stijlen.  
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde 
(koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een choral 
evensong zo bijzonder maakt. 
 
Deze Choral Evensong houden we op de 1e zondag van Advent, op 
weg naar Kerst, de viering van de komst van Christus. In het boek 
Jesaja wordt een visioen van vrede - de wereld omgekeerd, 
beschreven. Jesaja doet dit in een tijd waarin vrede ver te zoeken is. 
Hij beschrijft niet alleen een mooie droom maar wil met zijn woorden 
mensen aanzetten om die droom te leven. Jezus doet hetzelfde. Hij 
geeft zelfs een levensprogramma om samen goed te kunnen leven in 
vrede. 
We wensen u 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 

ouderling: Bert van der Haar 
kosters: Janneke en Ko van Renssen 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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Stilte 
 
cantorij Koorgebed: O Emmanuel 
 

 O Emmanuel, our King and Lawgiver,  
 Hope of all natrions, and their Saviour; 
 Come, and save us, O Lord our God, 
 come and save us. Come, come. 

 
     Wij gaan staan 

Bemoediging  
v.  Onze hulp is de naam van de HEER 
a.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
allen: Hymne: Lied 466  O wijsheid, daal als vruchtbare taal 

 
 
2 O kom, die Heer en meester zijt, 
 verschijn ons toch in majesteit! 
 Verlichte wolk en lopend vuur, 
 zo waart Gij eens op aarde hier. 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 
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3 Ja kom, Gij wortel Isai, 
 verlos ons van de tirannie, 
 van alle goden dezer eeuw, 
 o herder, sla de boze leeuw! 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
4 Ontsluit, Gij die de sleutel zijt, 
 die opendoet en niemand sluit, 
 het huis van dood en duisternis 
 waarin uw volk gekluisterd is! 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
5 Daag op, o grote dageraad, 
 licht aan, wij zijn ten einde raad, 
 verjaag de nacht van onze nood 
 en maak uw toekomst rozerood! 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
6 Koning der volken, heers alom 
 en, eerste van de aarde, kom! 
 Gij hoeksteen, maak ons samen één, 
 verzamel allen om U heen! 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
7 Emmanuël, bewijs uw naam! 
 wees uw belofte, neem ons aan, 
 zegen het volk dat vrede wil, 
 maak Israël gerust en stil. 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 

     Wij gaan zitten 
 

 
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. 

Heer, open onze lippen 
en onze mond zal zingen van 
uw eer 
God, kom ons te hulp 
Heer, haast U ons te helpen 
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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. 
 

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. 
Prijzen wij de Heer. 
Gods naam zij geprezen! 

 
Psalm gelezen: Psalm 25 (uit: 150 Psalmen vrij, H. Oosterhuis) 
 
 Naar U, Levende, 
 klimt mijn ziel. 
 U vertrouw ik:  
 dat Gij zijt. 
 U verlang ik 
 ooit te zien.  
 Door de nacht heen 
 zien uw ogen 
 mij. 
 Van mijn ellende 
 keer U niet af. 

 Mijn vertrouwen 
 beschaam het niet. 
 Op U wachtte ik 
 levenslang. 
 Elke dag weer 
 zoeken mijn ogen 
 jou. 
 Laat je vinden 
 liefde. 
 Keer je niet af. 

 
 
cantorij: Psalm -chant 25 

 
Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, 
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
Zij die op U hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die U achteloos verraden. 
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. 
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,  
aan uw liefde door de eeuwen heen. 
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij, en laat uw goedheid spreken Heer.. 
Goed en rechtvaardig is de HEER: Hij wijst zondaars de weg, 
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,  
Hij leert hun zijn paden te gaan. 
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Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam. 
 
Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Zo was het in het begin, zo zij het nu en altijd; 
En in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5 
 
1Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos;  
het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 
2Eens komt de dag 
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, 
3machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
4Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER. 
 
 
Cantorij: Magnificat, Dalitz   (Lofzang van Maria) 
 
Magnificat anima mea 
Dominum et exsultavit spiritus 
meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem 
ancillæ suæ:  
 
 

Groot maakt mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn Geest over God, 
mijn bevrijder,- 
want hij heeft aangezien 
de vernedering van zijn 
dienares; 
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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. 
 

 
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. 
 

 
Wij gaan staan 

 
Schriftlezing: Evangelie naar Lucas 1: 26-38 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret 
in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die 
Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was 
nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je 
bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van 
zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 
30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je 
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zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden 
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal 
Hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij 
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen 
einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog 
geen gemeenschap met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige 
Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 
schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 
worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet 
is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al 
hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De 
Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna 
liet de engel haar weer alleen. 

Wij gaan zitten 
 
 

Cantorij:  Nunc Dimittis: Dalitz  (Lofzang van Simeon) 
 
 

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 
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Lied 447: 1, 2, 3   Het zal zijn in het laatste der tijden 

 
 
2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
 en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
 zal van Sion uit blijde weerklinken 
 het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
 Tot bescherming van allen die leven 
 staat de wet van Gods heil er geschreven. 
  
3 En een smidse van ’t huis onzes Heren 
 maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
 Niemand zal meer een wapen hanteren; 
 maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
 van de waarheid die eindelijk zal dagen 
 over mensen van zijn welbehagen. 
 
Gebeden 
-Avondgebed 
-Reponses (door cantorij: muziek Denis Mason) 
 
The Lord be with you 
And with thy spirit. 
 

De Heer is met u. 
Ook met u is de Heer. 
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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. 
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. 

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

 
-voorbeden  
(afgesloten met de woorden) 
v: …. door Jezus Christus, onze Heer 
a: AMEN. 
 
 
Cantorij  Anthem: O come, o come 
 
 O come, O come Emmanuel, and ransom captive Israel, 
 That mourns in lowly exile here, until the Son of God appear. 
 Rejoice! Rjoice! Emmanuel shall come to thee, O Israel. 
 

O come, Thou Dayspring, come and cheer our spirits by Thine 
advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death’s 
dark shadows put to flight. Rejoice! Rjoice! Emmanuel shall 
come to thee, O Israel. 

 
 Light of light, King of kings, come soon, we pray 
 We want to worship You; we want to praise You. 
 Come to us to day. Come to us today, today. 

  
   
Wij gaan staan 
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Slothymne Lied 452: 1, 2, 3. Als tussen licht en donker 

 
 

2 Die lange nacht, die winter 
 doorstaan wij met geduld; 
 wij leven ongehinderd, 
 de dagen zijn vervuld, 
 Gij hebt het woord volbracht, 
 dat feilloos staat geschreven 
 en keert niet ijdel weder. 
 Uw licht komt na de nacht! 
 

3 O hemellichaam Jezus, 
 dat ieder mens verlicht, 
 wij staan in U te lezen, 
 Gij zijt ons vergezicht. 
 De dageraad breekt aan, 
 uw komst is niet te keren, 
 wil ons de eenvoud leren, 
 leer ons uw toekomst aan! 



Zegen 
 
v:  De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de gemeenschap van de heilige Geest, 
 met u allen. 
a: AMEN 

 
     Wij gaan zitten 

 
Orgelspel: Veni Emmanuel, Alec Rowley. 
 
 
Collecte bij de uitgang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk u aan? Wil je 
meer weten over de diensten, de vieringen en andere activiteiten? Dan 
kun je terecht bij de predikanten ds. Wijke Greydanus (06-2346 0083) 
of ds. Henk Makkinga (06-5098 4528). Ook kunt je een e-mail sturen 
naar: CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.  
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