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Van harte welkom om deze kerstvesper in de Catharinakerk te vieren. 
In deze nacht, terwijl het donker is en stil op straat, en de vrede op 
verschillende plekken op aarde ver te zoeken is, vieren wij met heel de 
wereldwijde kerk het feest van Christus’ geboorte. Want in de wereld 
waarin wij leven, een wereld van macht en geweld, zijn tekenen van hoop 
en vrede te vinden in het kleine, onbeduidende, in wat in deze wereld 
geen naam mag hebben, maar op de lange duur bevrijding brengt. 
Daar gaat de Schrift over: dat we ons niet moeten laten verleiden door 
het grote, door macht, pracht en praal, maar dichtbij onszelf moet blijven, 
het kleine moeten koesteren door om te zien naar anderen in de vaste 
overtuiging dat niet de machten, maar dat de liefde het laatste woord 
heeft.  
Deze dienst is in de vorm van een vesper. Daarin staan lezingen, 
liederen en gebeden centraal. En na een korte overdenking is er stilte 
van een paar minuten. Stilte geeft ruimte om te overdenken wat gelezen, 
gezongen, gezegd en gebeden is. Stilte geeft ruimte om hierover na te 
denken. In de stilte kunnen we dichter bij onszelf komen en wellicht ook 
dichter bij de goedheid en trouw van God. 
We hopen op een mooie en feestelijke vesper als begin van de viering 
van Kerst.  

       ds. Henk Makkinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 
m.m.v. Catharinacantorij 

ouderling: Ab Ribbers 
koster: Ineke van der Meulen 
regie: Catharina Streamteam 
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Voor de dienst zoeken we de stilte 
 
Aansteken van de kaarsen 
De cantorij zingt: O Emmanuel, John Stainer 
 

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

      We gaan staan 
Openingsgebed 
 

v. Onze hulp is de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v. Leven en Licht waarbij wij leven, 
a. SCHIJN IN ONS MIDDEN, 
 SCHIJN IN ONSZELF. 
 AMEN. 

      We gaan zitten 
Korte inleiding op de vesper 
 
Cantorij: Niemand veilig   (tekst H. Oosterhuis / muziek A. Oomen) 
 

Hoog te paard rijdt onrecht langs de wegen. 
Zijn zegeningen: vuur en zwaard. Niemand veilig.  
Jij die nog woorden als recht en vrede,  
liefde, broze kostbaarheden, hebt vergaard:  
liefde? Voor wie bewaard?  
Vrede? Hoe maak jij vrede? 
 
Waar ter wereld zou ik om u treuren, 
Gebeurtenissen, bloeddoordrenkt. Niemand ben ik. 
Stomme getuige van weer en onweer, 
storm en stilte, dood en leven ongetemd, 
wie hoorde ooit mijn stem? 
Wie ooit zal ik hem geven? 
 
Niemand ben je, slaven, halve wereld, 
zwart, naamloos ik, in bloed gesmoord. 
Allen ben je, alles in allen 
dat waarom daarom wordt gevreesd, 
gehaat en jankend uitgemoord. 
Is er een levend woord? 
Wie leert mij dat ontvangen? 
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Gebed 
 
Lied 505: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 In de nacht gekomen 

kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 
 

3 In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
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zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 

 
Psalmengebed : Psalm 96  
1 Zing voor de HEER een nieuw lied, 
zing voor de HEER, heel de aarde. 
2Zing voor de HEER, prijs zijn naam, 
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, 
aan alle naties zijn wonderdaden. 
4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, 
geducht is hij, meer dan alle goden. 
5 De goden van de volken zijn minder dan niets, 
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt. 
6Glans en glorie gaan voor hem uit, 
macht en luister vullen zijn heiligdom. 
7 Erken de HEER, stammen en volken, 
erken de HEER, zijn majesteit en macht, 
8erken de HEER, de majesteit van zijn naam, 
draag geschenken zijn voorhoven binnen. 
9Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, 
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt. 
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning. 
Vast staat de wereld, zij wankelt niet. 
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’ 
11Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 
de zee bruisen en alles wat daar leeft. 
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, 
laten alle bomen jubelen 
 
Lied 482: 1, 2 en 3 
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2 De loden last die op ons drukte, 
 de stang, het juk, ons ongeluk, 
 de zweep, de stok die diep deed bukken, 
 verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
 verbrand de laarzen der soldaten 
 en elke mantel rood van bloed, 
 geen wapentuig meer door de straten – 
 de velden vol van overvloed. 
 
3 Godlof, een kind is ons geboren, 
 een held zal onze koning zijn, 
 die raadsman, God-met-ons zal heten – 
 die zoon zal ons tot vader zijn! 
 Vorst die met vrede ons wil kronen 
 van nu af tot in eeuwigheid, 
 de Eeuwige zal hem doen tronen 
 op recht en op gerechtigheid. 
 
Lezing: Jesaja 9: 1-7 
1Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
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Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 
5Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 
Cantorij: Enkel stem  (tekst H. Oosterhuis / muziek A. Oomen) 
 

Die niet zilver en goud zijt Gij die niet-god zijt 
Die niet paarden en ruiters zijt wagens en wapentuig. 
Die niet lucht zijt en leegte ijler dan ijl woestheid verwarring. 
 
Gij die ziet de ellende van de ellendigen. 
Die hoort hun aanklacht en noodkreet. 
Die telt en optekent hun tranen. 
Die schrijft hun naam in uw handen. 
Gij die genadig zijt die Gij genadig zijt. 
Afdaalt om te bevrijden. 
 
Knecht van de slaven. Gestalteloze. 
Bitter water. Brood van woorden. Wolk van waken. 
Vuur dat oplaait tot in het hart van de hemel en aarde. 
Lichtende. Rede. Vloed van adem. Ene. Enige. Enkel stem. 
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Niemand dan jij. Geen van de goden werd mijn bevrijder. 
Niemand heeft dit kind van slaven ook maar gezien. 
Ziel van mijn hart. Mijn weg. Adem die in mij ademt. 
Liedje dat ik niet kan laten onder het gaan. 
 
Lucas 2: 1-20 
1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 
4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 
David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te 
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 
doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 
in het nachtverblijf van de stad. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer 
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels 
leger dat God prees met de woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien 
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze 
gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in 
de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over 
dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat 
de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze 
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 
precies zoals het hun was gezegd. 
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Lied 506: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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! 
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3 Al gaat de vijand in het rond, 

de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat! 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
Korte overdenking 
 
Stilte   
 
Cantorij: Jij nog naamloze  (tekst H. Oosterhuis / muziek A. Oomen) 
 

Ander, ouder, iemand in ons verborgen: 
plotseling, oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. 
 
Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare 
die ons weten doet 
wat wij niet weten wat onmogelijk is 
bij mensen en goden. 
 
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij, 
in onze handen klemmen wij wichelroeden, spiegels en zwaarden. 
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, om wat groeide, 
om wat versteende, verwaaide. 
 
Jij, nog naamloze, ademt ons open en 
wekt in ons weerbarstig geheugen 
wat wij zagen met onze vroegste ogen 
en doet ons gaan in tranen 
maar ongebroken door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte: 
blinde muren 
zacht licht water geworden 
en aan de overzijde rozensteden 
en de zang van de lijster. 
 
Voorbeden  

steeds afgewisseld met aansteken van kaarsen  
en lied 598 “Als alles duister is” (Taizé) 
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Stil gebed 
 
Onze Vader      (gezamenlijk hardop gebeden) 
 

 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, 
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Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
Korte overdenking 
 
Stilte   
 
Cantorij: Jij nog naamloze  (tekst H. Oosterhuis / muziek A. Oomen) 
 

Ander, ouder, iemand in ons verborgen: 
plotseling, oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. 
 
Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare 
die ons weten doet 
wat wij niet weten wat onmogelijk is 
bij mensen en goden. 
 
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij, 
in onze handen klemmen wij wichelroeden, spiegels en zwaarden. 
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, om wat groeide, 
om wat versteende, verwaaide. 
 
Jij, nog naamloze, ademt ons open en 
wekt in ons weerbarstig geheugen 
wat wij zagen met onze vroegste ogen 
en doet ons gaan in tranen 
maar ongebroken door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte: 
blinde muren 
zacht licht water geworden 
en aan de overzijde rozensteden 
en de zang van de lijster. 
 
Voorbeden  

steeds afgewisseld met aansteken van kaarsen  
en lied 598 “Als alles duister is” (Taizé) 
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Stil gebed 
 
Onze Vader      (gezamenlijk hardop gebeden) 
 

 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, 



-12- 
 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. 
 
Cantorij:  Liefde schooiert langs de wegen  (tekst H. Oosterhuis/  
       muziek A. Oomen) 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen. 
Die beweegt de zon en alle sterren, 
naamloos schooiert liefde langs de wegen, 
ziet de mensenkinderen al van verre, 
 
zoekt hen op in hun bezeten dromen, 
wekt hun rede weer, hervindt hun namen, 
temt de stromen van hun vergezichten, 
sluit de deur toe achter hun verleden. 
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen. 
Die ons geeft nieuw licht in onze ogen, 
ons doet hopen dat nog nooit geziene: 
nieuwe aarde op de vloed heroverd. 
 
Die in diepe zinverloren nachten 
schenkt een uur van waarheid en genade: 
hakt bronaders in de rotswand open, 
plant een eikenwoud op woeste hoogten. 
 
Levend woord dat nooit ons zal ontbreken 
aller mensen naam en zielsbeminde, 
naamloos schooiert liefde langs de wegen 
die beweegt de zon en alle sterren. 
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen 
maar vindt in mensen rust en duur, 
naakt en veilig, wij die nog leeg zijn 
en ongenadig, halve waarheid, 
kilte schemer, kreupel vuur: 
Liefde, neem ons één uur, 
dat wij ontvangen,  
weten.  
Liefde  

      We gaan staan 
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Slotlied 498: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 

3 Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
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Zegen 
v. De genade van onze Heer Jezus Christus  
 en de liefde van God  
 en de gemeenschap van de heilige Geest  
 met u allen. 
a. AMEN. 

      We gaan zitten 
 
Orgelspel: Christmas cradle song, Alfred Hollins 
 
 
Collecte 
Bij de uitgang is de collecte bestemd ter bestrijding van de onkosten van 
deze Kerstvesper en andere kerkdiensten in de Catharinakerk. 
 

 
We wensen u vredevolle Kerstdagen 
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Spreekt de sfeer van de diensten in de Catharinakerk je 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 kun je een e-mail sturen naar: 
CatharinakerkDoetinchem@gmail.com.  
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