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Van harte welkom in deze viering op kerstavond in de Catharinakerk! 
Op dit bijzondere tijdstip bij elkaar in de kerk verwonderen we ons 
over de liefde van God die zich laat zien in de geboorte van Jezus, 
zijn Zoon. Zijn komst in deze wereld en in ons leven betekent een 
grote verandering en doorbreekt patronen waar wij aan gewend zijn 
geraakt. Niet wat groot en sterk is heeft het voor het zeggen, maar 
God ziet om naar wat klein is, kwetsbaar en weerloos. Gods liefde 
wordt in Jezus in ons leven gelegd om ons en deze wereld vrede te 
geven.  
We wensen elkaar een mooie viering toe en gezegende en vredevolle 
kerstdagen. Ds. Wijke Greydanus 
 
Bij de liturgische schikking: 
 
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld 
omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een 
stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog 
niet. We blijven dromen en vergezichten zien. 
 
Dromen van vrede  
de wereld omgekeerd  
kind ons geboren  
Immanuel  
goede God  
wij danken u dat wij in Jezus  
het visioen van de wereld omgekeerd  
kunnen herkennen  
heelheid te midden van alle gebrokenheid 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
 m.m.v. Ulftse Nachtegalen o.l.v. Ben Simmens  

          organist: Elske te Lindert 
ouderling: Bert van der Haar 

diaken: Wim Snippe 
kosters: Bert en Anneke van der Haar 
beeld en regie: Catharina Streamteam 
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VOORAFGAANDE AAN DE DIENST  
 

Ulftse Nachtegalen zingen:  
 
Once in royal David’s city 
 
O, du fröhliche’  

Süsser die Glocken nie klingen 

Kling Glöckchen klingelingeling  
Kommet ihr Hirten 

Leise rieselt der Schnee 

Still, still, still 

Guten Abend, gut’ Nacht 

Stille Nacht 
 

VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

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 tafel- en Adventskaarsen  
       
Ulftse nachtegalen zingen: Rorando coeli  

“Moge de hemel vervloeien tot dauw en de wolken de Gerechte 

neerregenen. Geopende aarde wees het werktuig, laat de bloem van 

ons heil ontspruiten” 
        Wij gaan staan 

Bemoediging 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Eeuwige en Ongeziene, die onze God wilt zijn: 
a. OPEN UW HEMEL EN MAAK HET LICHT OP AARDE 
o. Opdat wij in de ogen van het kind dat in deze nacht geboren is 
 Uw vrede ontdekken en voorgoed mogen weten 
a. HOEZEER U ONS LIEFHEBT EN MET ONS WILT ZIJN 
 VANDAAG EN ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN, TOT IN    
     EEUWIGHEID. AMEN. 
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Lied 477: 1, 3 en 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ´t vlees: 
Goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

5 Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 

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



-5- 

      Wij gaan zitten 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 
1
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in 

het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
2 
U 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. 
3
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de 

drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4
Iedere laars die 

dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze 
worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. 

5
Een 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. 

6
Groot 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. 
 

Lied 506: 1, 2 en 4 
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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! 

4 Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
Schriftlezing Evangelie volgens Lucas 2: 1-20 
1
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven. 
2
Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
3
Iedereen 

ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. 

4-5
Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. 

Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 

6
Terwijl ze daar 

waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
7
en ze bracht een zoon ter 

wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
gastenverblijf. 
 
Ulftse Nachtegalen zingen: Christmastide 
 
8
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 

hielden de wacht bij hun kudde. 
9
Opeens stond er een engel van de 

Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. 

10
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 

bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 
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betekent voor heel het volk: 
11

vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 

12
Dit zal voor jullie het 

teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

13
En 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 de mensen die Hij liefheeft.’ 
 
Lied 487: 1 en 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
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Toen 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.’ 

16
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef 

en het kind dat in de voederbak lag. 
17

Toen ze het zagen, vertelden ze 
wat hun over het kind was gezegd. 

18
Allen die het hoorden stonden 

verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 
19

maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 
20

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 
wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Ulftse Nachtegalen zingen: Personent Hodie 
Laat allen heden jubelen, Prijs Hem die geboren is, door de 
Allerhoogste God geschonken; Voortgekomen uit de schoot 
van de Maagd. 
 

Overdenking 
 
Stilte  
 
Ulftse Nachtegalen zingen: Noël des enfants 
 
Claude Debussy schreef ‘Noël des enfant qui n’ont plus de 
maisons’ als reactie op de weerzinwekkende Eerste Wereldoorlog 
waarin miljoenen mensen het leven lieten.  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden  
v. … 
 zo bidden wij: 
g. 
 
 
 
       
Stil gebed 
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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. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
We houden één collecte bij de uitgang voor Kerk in Actie, Kinderen in 
de knel. 
 
Meedoen met de collecte kan ook vanuit huis: je 
kunt je bijdrage storten 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.   
 
Bij de collecte: Kerk in Actie steunt kerken en 
organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp 
aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij het invullen van 
de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame 
en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij 
het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang 
van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, 
krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt 
kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Vandaag is 
de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. 
Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen. 
 
Orgelspel 

         We gaan staan 
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Slotlied: 481: 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
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Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
UITZENDING EN ZEGEN  
 
Uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
g.     
 
 
(Lied 431b) 

 
Ulftse Nachtegalen zingen: This little babe, B. Britten 
 
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 .  
 

We wensen u en jou goede en vredevolle kerstdagen toe! 
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