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Orgelspel vóór de dienst: 

 

een Fuga van Bach over het Magnificat, ‘Meine Seele erhebt den Herrn’,  

lofzang van Maria, gregoriaanse melodie, BWV 733. 
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GEREFORMEERDE KERK (PKN) 
Oranjestraat 31 – LUNTEREN 
 
Zondag 17 december 2017 – Derde Adventszondag 
 
FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 
 
Medewerkenden: 
Ds. Wim J.W. Scheltens, voorganger 
Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ o.l.v. Luthine Postuma 
Jan Broekhuis, piano en Job André, orgel 
 

VOORAF 
Deze dienst, sedert oude tijden gehouden, kwam opnieuw in gebruik aan het begin van 
de vorige eeuw in Engeland, in de Chapel van Kings’ College in Cambridge. De deken 
van de kapel, Eric Millner-White, stelt in 1934 de nu bekende vorm samen.. Door de 
grote bijval ontstond later een ruime verspreiding over het land. Al vele jaren is deze  
traditie ook in Nederland in tal van kerken een goed gebruik geworden, als  
opmaat naar Kerst. 
 
De carols die gezongen worden, zijn doorgaans heel oud: ze vertellen ons van Kerst, 
maar ook over de andere heilsfeiten. De negen lezingen worden afgewisseld met hymns 
en carols die op de lezingen van toepassing zijn, of deze inkleuren. Naast carols gezon-
gen door het koor is er ook veel ruimte voor samenzang, samen met Kavóca. 
 
Als een rode draad loopt vanavond het thema ‘Lux Mundi’ ofwel ‘Licht der wereld’ 
door de liedteksten. Een verwijzing naar: 1. God zelf die op de eerste scheppingsdag  
het licht geroepen heeft, 2. als een vuurkolom Zijn volk voorging én 3. naar Jezus die 
wij noemen: ‘Licht der wereld’. Jezus geeft ons de opdracht te leven in het licht èn een 
licht voor elkaar te zijn. Helemaal in deze tijd van soms respectloze leegte, verwarring, 
chaos, oorlogen en vluchtelingenstromen.   
 
In het kader van het herdenkingsjaar 500 jaar Reformatie zijn liedteksten van Maarten 
Luther opgenomen. De afwisseling in muziekstijlen maakt duidelijk dat kerst zich niet 
laat ‘vangen’ in één muzikale smaak. Iedereen mag ervan genieten en allen mogen delen 
in het vreugdevolle nieuws. 
 
De Adventstijd wil ons binnen het kerkelijk jaar vertrouwd maken met het geheim van 
de menswording van Gods Zoon. De lezingen vertellen ons van onze verlossing en roe-
pen ons óp, de Heer welkom te heten: in ons hart, huis, leven. 
In deze viering willen wij samen de vreugde en de aanbidding symboliseren, die ieder 
Christen ervaart bij de viering van de komst van onze Heer Jezus Christus, Verlosser 
van de mensen. Het grootste geschenk dat de wereld ooit heeft ontvangen: de Levende 
in ons midden. U allen een heel goed samenzijn gewenst. 



 4 

K – koor / A – allen  
Descant – koorbovenstem 
 
De gemeente komt in stilte samen – klokgelui en verstilling  
 

FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 
 

Processional Hymn O Come, o come, Immanuel  - (15e eeuw)  
arr. P. Leddington-Wright (K 1, 2, A 3 en 4 Ned. en 5 (couplet 5 met descant) 
 

solo Lucie Tromp 
1. O come, O come, Emmanuel   1. O kom, o kom, Immanuël 
And ransom captive Israel    Verlos Uw volk, uw Israël, 
That mourns in lonely exile here   Herstel het van ellende weer 
Until the Son of God appear   Zodat het looft Uw naam, o Heer 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel   Weest blij, weest blij, o Israël 
Shall come to thee, O Israel.   Hij is nabij, Immanuël. 
 
2. O come, Thou Rod of Jesse, free  2. O kom, Gij wortel Isaï, 
Thine own from Satan's tyranny   Verlos ons van de tyrannie. 
From depths of hell Thy people save  Van alle goden dezer eeuw. 
And give them victory o'er the grave  O Herder, sla de boze leeuw 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel   Weest blij, weest blij, o Israël 
Shall come to thee, O Israel.   Hij is nabij, Immanuël. 
 

3. O kom, o kom, Gij Oriënt    4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en maak Uw Licht alom bekend.  en open ons het heiligdom. 
Verjaag de nacht van nood en dood.   Dat wij betreden uwe poort, 
Wij groeten reeds Uw morgenrood.   Jeruzalem, o vredesoord. 
Weest blij, weest blij, o Israël,    Weest blij, weest blij, o Israël,  
Hij is nabij, Immanuël.   Hij is nabij, Immanuël. 
 
(wij gaan staan) 
 

* tweetalig gezongen – kies zelf uw taal (het koor zingt Engels) 
5. O come, O come, Thou Lord of might, 5. O kom, die onze Heerser zijt, 
Who to Thy tribes, on Sinai's height,  in wolk en vuur en majesteit. 
In ancient times did'st give the Law,  O Adonai die spreekt met macht, 
In cloud, and majesty and awe.  verbreek het duister van de nacht. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel   Weest blij, weest blij, o Israël, 
Shall come to thee, O Israel   Hij is nabij, Immanuël. 
 
Beginwoord en groet (staande)  
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Samenzang ‘Ga, stillen in den lande’ - LB 440: 1 

1 Ga, stillen in den lande, uw Koning tegemoet. 
De intocht is op handen van Hem die wond’ren doet. 
Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen,    
Hem ons ‘Hosanna’ zingen. Hij komt, Hij komt met macht. 
 
(wij gaan zitten) 
 

GEBED 
 
EERSTE LEZING: Johannes 1: 1-6 en Genesis 1: 1-3a uit de NBG51 
Het vleesgeworden Woord 
11In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
2Dit was in den beginne bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder 
dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4In het Woord was leven en het leven was 
het licht der mensen; 5en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
gegrepen. 6Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 
 

De schepping 
11In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde nu was woest en ledig, en 
duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 3En God zeide: 
‘Er zij licht!’ 

Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 

 
Saviour of the nations, come - J.S. Bach (1685-1750)/tekst M. Luther (1483-1546)   
(Veni, redemptor gentium (4e eeuw, Ambrosius)  
Nun komm der Heiden Heiland (M. Luther, 1524 Erfurt (Cantate BWV 62, 36 en 91) 
(Lutheran Hymnal, Hymn 95), melodie: Kom tot ons de wereld wacht (LB 433) 
 
Allen     vertaling 

Saviour of the nations, come,  Redder van de wereld, kom!    
Virgin's Son, make here Thy home! Zoon van Maria, maak hier Uw woning! 
Marvel now, O heav’n and earth, Verwonder u, hemel en aarde 
God had chosen such a birth.  dat God dit Kind naar de aarde stuurde. 
 
Koor - variaties J.S. Bach/Luther & Bach 
Not of flesh and blood the Son.  De Zoon, niet van vlees en bloed. 
Off spring of the Holy One.  Nakomeling van de Heilige. 
Born of Mary ever blest.   Geboren uit de gezegende schoot van Maria. 
God in flesh made manifest.  God die zich als mens openbaarde. 
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Wondrous birth, o wondrous Child Wonderbaarlijke geboorte, o wonderbaarlijk Kind 
of the Virgin undefiled!   van de reine maagd Maria! 
Though by all the world disowned, Hoewel door de hele wereld verstoten, 
still to be in heav’n enthroned.  heeft Hij een troon in de hemel. 
 

Allen     vertaling 
Praise we sing to Christ, the Lord. We zingen een lofprijzing voor de Heer. 
Holy Child, incarnate Word!  Heilig Kind, vleesgeworden Woord. 
To the holy Trinity,   De heilige Drie-eenheid 
praise we sing eternally!  zingen we eeuwig lof toe! 
 
TWEEDE LEZING Jesaja 40: 1-8 uit de NBV 
Troost voor Jeruzalem 
401Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar 
bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een 
dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3Hoor, een 
stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een 
pad voor onze God. 4Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. 5De luister van de HEER 
zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6Hoor, 
een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, 
hij bloeit als een veldbloem. 7Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem 
van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8Het gras verdort en de bloem 
verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand 

Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 

 
Comfort ye - G.F. Händel (1685-1759) (uit ‘Messiah’) - solo  Chris Postuma (Jesaja 40: 1-3) 
Comfort ye, comfort ye My people,  Troost, troost mijn Volk,  
saith your God.     zegt uw God. 
Speak ye comfortably to Jerusalem,  Spreekt tot het hart van Jeruzalem    
and cry unto her, that her warfare  en roept het toe, dat haar lijdenstijd 
is accomplished,    is volbracht. 
That her iniquity is pardoned.   Dat haar ongerechtigheid is vrijgesproken. 
The voice of him that crieth   Hoor, iemand roept: 
in the wilderness:   ‘Bereidt in de woestijn 
‘prepare ye the way of the Lord,   de weg des Heren,  
make straight in the desert   effent in de wildernis 
a highway for our God’   een baan voor onze God’. 
                
And the glory of the Lord - G.F. Händel (uit ‘Messiah’) (Jesaja 40:5) 
And the glory of the Lord shall be revealed,  En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren 
and all flesh shall see it together:        en al het levende tezamen zal dit zien 
for the mouth of the Lord hath spoken it.     want de mond des Heren heeft het gesproken.  
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Koor en Samenzang - Dear Christians, one and all rejoice (1523, M. Luther) 
(Lutheran Hymnal, Hymn 387)(NLB 654) 
                                   
 
                                                             Maarten Luther 1483-1546) 
                                                           (Portret door Lucas Cranach de oude, 1529) 
                                         
 
       * Geloof en zingen, muziek en theologie hoorden voor                           
                                                  onlosmakelijk bij elkaar, om het evangelie een  
                                                                  levende stem te geven  
                         
                                     Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels 
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Koor 
The Son, obeyed His Father’s will, De Zoon gehoorzaamde Zijn Vader, 
was born of Virgin mother     werd geboren uit de maagd Maria 
and God’s good pleasure to fulfil,  en was dienstbaar aan Gods plan. 
He came to be our Brother.    Zo werd Hij onze Broeder. 
His mighty power He hidden bore,  Hij kwam niet met machtsvertoon,       
a servant’s form like mine He wore         maar gekleed als dienaar, 
to bind all evil captive.      bestreed Hij alle kwaad. 
 
Vrouwen en kinderen 
 
 

 
 
 
 
Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels 
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DERDE LEZING Jeremia 23: 5 en 6 uit de NBV 
5De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg 
laat ontspruiten, die als Koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en 
gerechtigheid zal handhaven. 6Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn 
naam zal zijn ‘De HEER is onze gerechtigheid’. 

 
Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 
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Kavóca en Samenzang ‘Beautiful Saviour’ - M. Wilberg (melodie: Eeuwen geleden) 
Fair is the sunshine, fairer the moonlight and all the stars in heaven above; Jesus shines 
brighter, Jesus shines purer, and brings to all the world His Love.. 
 

Fair are the meadows, fairer the woodlands, robed in the flowers of blooming springs. 
Jesus is fairer, Jesus is purer. He makes the sorrowing spirit sing. 
 

Beautiful Saviour, Lord of the nations, Son of God and Son of man. 
Thee will I honour, praise and give glory. Give praise and glory evermore. 
 

Allen (ingetogen) (melodie: Eeuwen geleden) 
God in ons midden,  
Heer wij aanbidden  
met al Uw kinderen wereldwijd, 
Uw trouw aan mensen,  
Uw onbegrensde,  
Uw ongekende majesteit. 
 

Licht van de overkant,  
Fakkel, die eeuwig brandt,  
o Vlam die ons naar Gods Hand geleidt. 
Wie lopen in Uw Licht,  
zie over hun gezicht,  
valt al de glans der eeuwigheid. 
 

muziek uit de tijd van de Reformatie 
Jubilate Deo - O. di Lasso (1532-1595) (a-capella) (naar Ps. 100, 66, 81) 
Jubilate Deo, omnis terra.   Jubel voor God, heel de aarde. 
Servite Domino in laetitia.   Dien de Heer met blijdschap. 
Intrate in conspectu ejus    Treed nader, tot gij Hem omringt 
in exsultatione!     met lofprijzing! 
Quia Dominus ipse est Deus.   Hij die Heer is, God zal Hij zijn.  
 

 
VIERDE LEZING Zacharia 9: 9 en 10 uit de NBV 
9Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je Koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een 
hengstveulen, het jong van een ezelin. 10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen 
de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden 
der aarde. 

Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 
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Praise to God  - J.S. Bach (tekst: M. Luther) (uit 1e Advents Cantate ‘Nun komm, der 

Heiden Heiland’ (BWV 62) Slotkoraal (melodie: Kom tot ons de wereld wacht) 

Praise to God here, ev’ry-one  Lof zij God de Vader,  

God the Father, God the Son.  Lof zij God, Zijn enige Zoon,  

God the Holy Ghost above  Lof zij God, de Heilige Geest  

Praise them now and evermore.  van nu aan tot in eeuwigheid! 
 

VIJFDE LEZING Psalm 25: 1-5 (van David) en Jesaja 60: 3 uit de NBV en HSV 
1 Naar Ú, Heer, gaat mijn verlangen uit, 2mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te 
schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 3Zij die op U hopen worden niet 
beschaamd; beschaamd worden zij die U achteloos verraden. 4Maak mij, Heer, met Uw 
wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan. 5Wijs 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. 
 
Het nieuwe Jeruzalem (de heerlijkheid van Sion) (profetie van Jesaja) 
1 Sta op, word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over U 
op. 2Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar 
over ú zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3Volken zullen 
opgaan naar Uw Licht en koningen naar Uw stralende dageraad.  

 
Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 

 

Mache dich auf, werde Licht  - C.H. Graun (1704-1759) (uit ‘Weihnachtsoratorium’)   
Mache dich auf, werde licht.   Sta op, Jeruzalem, word verlicht, 
Denn dein Licht kommt.  want Uw Licht is in aantocht. 
(fuga) Und die Herrlichkeit des Herrn  En de heerlijkheid van de Heer 
gehet auf über dir.   gaat over u op. (Jesaja 60:1) 
 
 

Meditatief woord ‘Licht der wereld’ 
 

Koor en Samenzang ‘God rest you, merry gentlemen’ - D. Willcocks (1919-2015)  
Allen - éénstemmig    Kavóca 
1. God rest you merry, gentlemen,   2. From God our Heavenly Father 
let nothing you dismay.    a blessed angel came; 
For Jesus Christ, our Saviour,   and unto certain shepherds 
was born upon this day.    brought tidings of the same: 
To save us all from Satan's power  How that in Bethlehem was born 
when we were gone astray   the Son of God by name. 
       O tidings of comfort and joy,         O tidings of comfort and joy, 
       comfort and joy.           comfort and joy. 
       O tidings of comfort and joy!         O tidings of comfort and joy! 
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Vrouwen en kinderen - eenstemmig  Allen (zacht & met 4-stemmig koor) 
3. Wij gaan op weg naar Bethehem,   4. Al zijt Gij hier nog maar een Kind,  
daar ligt Hij in een stal,    zo hulpeloos en klein; 
Die Koning in Jeruzalem   Wij weten dat het Rijk begint,  
voor eeuwig wezen zal!    waarvan Gij Heer zult zijn. 
Allen - eenstemmig 
Laat klinken dan met luider stem   Een rijk waarin de Vrede wint  
en blij bazuin geschal:    van oorlog en van pijn. 
       Wij loven U, Koning en Heer,         Wij loven U, Koning en Heer, 
       Koning en Heer.           Koning en Heer. 
       Wij loven U, Koning en Heer!         Wij loven U, Koning en Heer! 
 

Allen (met koortegenstem) Tweetalig gezongen - kies uw taal - het koor zingt Engels 
5. Now to the Lord sing praises,   5. Komt, zingt voor Hem uw hoogste lied 

all you within this place.    gij allen die hier zijt. 
And with true love and brotherhood,  Zingt liefdevol en eensgezind, 
each other now embrace,   zingt in verbondenheid, 
this holy tide of Chri-stmas   op ‘t heerlijk, Heilig Christusfeest 
all others doth deface.    Is Hij ons zo nabij. 
       O tidings of comfort and joy,         O tijding van vreugde en troost, 
       comfort and joy.           vreugde en troost. 
       O tidings of comfort and joy!         O tijding van vreugde en troost! 
 

ZESDE LEZING Jesaja 35: 1-6 uit de NBV 
Bevrijding en terugkeer 
351De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen 
en bloeien, 2als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit 
zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. 3Geef kracht 
aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. 4Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal 
komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ 5Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van 
doven worden ontsloten. 6Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen 
zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 

 
Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 

 

Koor en Samenzang - Guide me o Thou great Redeemer - J. Hughes (1873-1932) 
(arrangement met 4stemmige bovenstem is première in Nederland) 
(A1 - K2 - A3 met koorbovenstem) 
                       Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels 
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Guide me, o Thou great Redeemer Leid mij, Heer, o machtig’ Heiland 
pilgrim through this barren land. door dit leven aan Uw hand.   
I am weak, but Thou art mighty Ik ben zwak, maar U bent machtig;  
hold me with Thy powerful hand. wees mijn Gids in ‘t barre land. 
Strong Deliv’rer, strong Deliv’rer, U, mijn Sterkte, U mijn Leider, 
be Thou still my strength and shield, vul mij met Uw Geest steeds meer,  
be Thou still my strength and shield. vul mij met Uw Geest steeds meer. 
   
Koor     (vertaling) 
Open now the crystal fountain,  Laat door mij Uw levend water  
whence the healing stream doth flow; vloeien als een klare stroom. 
Let the fire and cloudy pillar  Laat Uw vuurkolom voor mij uitgaan. 
lead me all my journey through.  Leid mij heel mijn levensweg. 
Strong Deliv’rer, strong Deliv’rer, Sterke Verlosser, 
be Thou still my strength and shield, wees Gij steeds mijn kracht en bescherming.  
be Thou still my strength and shield. wees Gij steeds mijn kracht en bescherming. 
 
(met 4-stemmige koorbovenstem) 
When I tread the verge of Jordan, Laat mij zijn een Godsgetuige, 
bid my anxious fears subside.  spreken van U meer en meer. 
Death of death, and hell's DestructionLeid mij steeds door Uwe liefde, 
land me safe on Canaan's side. groeiend naar Uw beeld o Heer. 
Songs of praises, songs of praises Lied en lofzang, lied en lofzang, 
I will ever sing to you,   breng ik eeuwig U ter eer, 
I will ever sing to you.    breng ik eeuwig U ter eer. 
 
ZEVENDE LEZING Lucas 1: 26-35, 38 uit de NBV 
Aankondiging van de geboorte van Jezus 
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. Het meisje heette Maria. 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 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 nooit gemeenschap met een man gehad.’ 
35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, 
heilig worden genoemd en Zoon van God. 
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38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna 
liet de engel haar weer alleen. 

 
Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 

 
A Child is born in Bethlehem - S. Scheidt (1587-1654)/arr. D Willcocks (1919-2015) 
(Puer natus in Bethlehem) (Heleen Keizer, Els Bosch en 8 stemmig koor) 
 
A Child is Born in Bethlehem! Alleluja!  Een Kind is in Bethlehem geboren. Halleluja,  
And joy is in Jerusalem, Alleluja!   En vreugde is in Jeruzalem, Halleluja! 
 

Rejoice, sing high, sing low, Alleluja!  Verheug u, zing hoog en laag. Halleluja! 
Benedicamus Domino, Alleluja!   Laat ons de Heer lofzingen. Halleluja,  
 

To Thee, o Lord, be glory paid, Alleluja!  Aan U Heer, zij alle glorie. Halleluja, Halleluja! 
Thou Son of Mary, mother-maid. Alleluja! U, Zoon van Maria, de maagd. Halleluja,  
 

To Holy Trinity give praise, Alleluja!  Lof aan de Drie-eenheid. Halleluja! 
with Deo gratias always, Alleluja!  God zij dank, voor eeuwig. Halleluja! 
 
(wij gaan staan)  
 

Koor en Samenzang ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’ - F. Mendelssohn (1809-1847) 
A 1 en 3 (3 met Descant)                                                  arr. D Willcocks (1919-2015) 
 

1 Hoor, de englen zingen de eer  3 Lof aan U die eeuwig leeft  
van de nieuw geboren Heer!  en op aarde vrede geeft,  
Vreed' op aarde, 't is vervuld:  Gij die ons geworden zijt, 
God verzoent der mensen schuld. taal en teken in de tijd.  
Voegt u, volken, in het koor,  Al uw glorie legt Gij af,  
dat weerklinkt de hemel door,  ons tot redding uit het graf,  
zingt met algemene stem   dat wij ongerept en rein, 
voor het kind van Bethlehem!  nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de englen zingen d’ eer  Hoor, de englen zingen d’ eer,  
van de nieuw geboren Heer!  van de nieuw geboren Heer!   
 
(wij gaan zitten) 
 
ACHTSTE LEZING Marcus 1: 1, 9-15 uit de NBV 
11Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
 
9In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door 
Johannes te laten dopen. 10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij 
de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een 
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stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 12Meteen daarna 
dreef de Geest Hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij 
door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en 
engelen zorgden voor hem. 14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar 
Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is 
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 
goede nieuws.’   
   Voorganger: Woord van God 

Allen: Wij danken de Heer 
 

Koor en Samenzang - Alleluia, Sing to Jesus - R.H. Prichard (1811-1887)  
(arr. P. Leddington Wright)  K1, A2 en 3 (3 met Descant)                                                    
Alleluia! Sing to Jesus!   Halleluja! zing voor Jezus! 
His the sceptre, His the throne.  Hij de scepter, Hij de troon. 
Alleluia! His the triumph,  Halleluja! Hij de triomf, 
His the victory alone!   Hem alleen de overwinning! 
Hark! The songs of peaceful Zion Hoor! Het lied van de Vredevorst  
Thunder like a mighty flood:  Oorverdovend als een vloedgolf: 
‘Jesus out of every nation  ‘Jezus is er voor iedereen 
has redeemed us by His blood.’  en heeft  ons vrijgekocht door Zijn bloed’. 
 

              Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels 
Alleluia! Bread of angels,  Halleluja! Brood des hemels 
here on earth our food, our stay. hier op aarde onze steun. 
Alleluia! Here the sinful  Halleluja! zondaars kunnen 
flee to You from day to day.  naar U vluchten, dag- aan dag. 
Intercessor, Friend of sinners,  Middelaar--, Vriend van zondaars, 
Earth’s Redeemer, plead for me. U, Verlosser plei-t voor mij. 
Where the songs of all the sinless lie-d’ren kli-nken van hen die zonder zonde zijn, 

sweep across the crystal sea.  klinkend over de glazen zee. 
 

Alleluia! King eternal,   Halleluja! Eeuw’ge Ko-ning, 
Thee the Lord of lords we own. aan U, Heer behoren wij toe. 
Alleluia! Born of Mary,   Halleluja! Komst op aarde, 
Earth Thy footstool, heav’n Thy throne. in de hemel blijft Uw troon! 
Thou within the veil hast entered, U geo-penbaard aan me-nsen  
robed in flesh, our great High Priest. Mens gewo-rden, o-nze Heer. 
Thou on earth both priest and victim Vre-devorst en La-m op aar-de 
in the eucharistic feast.  Heer, Uw ko-mst voor iedereen.  
 

 
 
 
 



 16 

NEGENDE LEZING Johannes 1: 1-14 uit de NBV 
Het Woord is mens geworden 
11In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het 
was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het 
licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als 
getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was 
niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder 
mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is 
door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem 
was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en 
in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 
13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil 
van een man, maar uit God. 14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, 
vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 
enige Zoon van de Vader. 

 
Voorganger: Woord van God 
Allen: Wij danken de Heer 

 

Koor en Samenzang  - A mighty Fortress is our God - arr. J.Rutter(2016)/ 
J.S. Bach/tekst: M. Luther  (John Rutters arrangement door Kavóca première in Nederland) 

   Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels 
A mighty Fortress is our God,  Een vaste Burcht is onze God, 
a Bulwark never failing.  een Toevlucht voor de Zijnen. 
Our Helper He amid the flood Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
mortal ills prevailing:   Hij doet Zijn hulp verschijnen! 
for still our ancient foe   De vijand rukt vast aan 
doth seek to work us woe;  met opgestoken vaan; 
his craft and power are great  hij draagt zijn rusting nog  
and armed with cruel hate,  van gruwel en bedrog, 
on earth is not his equal.  maar zal als kaf verdwijnen.  
 

Koor 
Did we in our own strength confide, Zouden wij op eigen kracht vertrouwen,  
our striving would be losing;  ons streven zou verloren zijn.  
Were not the right Man on our side, Was niet de juiste Man aan onze zijde, 
the Man of God’s own choosing.  de Man die God heeft uitverkoren. 
Dost ask who that may be?  Wou ge weten wie Hij is? 
Christ Jesus, it is He,   Jezus Christus is ’t,  
Lord Sabaoth His Name,  Heer Sabaoth Zijn Naam, 
from age to age the same  van eeuw tot eeuw dezelfde  
and He must win the battle.  en Hij zal overwinnen!  
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Koor 
And though this world, with devils filled,      Hoewel de wereld, vol kwade geesten,  
should threaten to undo us,       dreigt om ons van ons leven te beroven, 
we will not fear, for God hath willed      zijn wij niet bang, want God wil  
His truth to triumph through us.       zijn waarheid doen triomferen door ons. 
The Prince of Darkness grim,       De prins der duisternis,  
we tremble not for him;        wij zijn niet bang voor hem;  
his rage we can endure,        zijn woede kunnen wij doorstaan,  
for lo! his doom is sure:        want ja! zijn ondergang is zeker:  
one little Word shall fell him.       één Woord (Jezus) zal hem doen vallen.  
 

                   Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels 
That Word above all earthly powers         Gods Woord houdt stand in eeuwigheid 
no thanks to them, abideth.         en zal geen duimbreed wijken. 
The Spirit and the gifts are ours         Beef, satan! Hij die ons geleidt, 
through Him who with us sideth.        Zal u de vaan doen strijken! 
Let goods and kindred go,         Delf vrouw en kind’ren ‘t graf, 
this mortal life also;          neem goed en bloed ons af,  
the body they may kill,          het brengt u geen gewin:   
God’s truth abideth still;         wij gaan ten hemel in  
His Kingdom is forever!         en erven Koninkrijken!  
 

Inzameling van de gaven 
 
Kavóca zingt tijdens de collecte: Candlelight Carol - J. Rutter (b. 1945) 
How do you capture the wind on the water?  Hoe vang je de wind, scherend over het water? 
How do you count all the stars in the sky?     Hoe tel je alle sterren in de lucht? 
How can you measure the love of a mother,  Hoe meet je moederliefde? 
or how can you write down a baby's first cry?       Of hoe beschrijf je de eerste kreet van een baby? 

Candlelight, angel light,          Kaarslicht, licht van engelen, 
firelight and starglow         licht van vuur en sterrengloed  
shine on His cradle till breaking of dawn.       beschijnen Zijn kribbe tot aan de dagenraad. 
Gloria, Gloria in excelsis deo!                         Gloria, Ere aan God in de hoge! 
Angels are singing: ‘the Christ Child is born!’  Eng’len zingen: ‘Christus is geboren’.  
  
Shepherds and wisemen           Wijzen en herders 
will kneel and adore Him,           zullen knielen en Hem aanbidden 
Seraphim round Him their vigil will keep;       Eng’len zullen Hem beschermen.  
 
Nations proclaim Him their Lord        Natiën roepen Hem uit als 
and their Saviour,           hun Heer en hun Redder, 
but Mary will hold him and          maar Maria zal Hem wiegen 
sing Him to sleep.          en hem in slaap zingen.  
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Find Him at Bethlehem laid in a manger:       Vindt Hem in Bethlehem, liggend in een kribbe. 
Christ our Redeemer asleep in the hay.        Christus onze Verlosser slapend in het hooi.  
Godhead incarnate and hope of salvation:      Gods vleesgeworden Woord  van hoop en redding 
A child with his mother                  een Kind met zijn moeder 
hat first Christmas Day.           die eerste Kerstdag.  
 

(wij gaan staan) 
 

Koor en Samenzang ‘Komt allen tesamen’ 477: 1, 4 en 5 (5 met Descant) 
 

1 Komt allen tesamen, jubelend van vreugde; 
  komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
  Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
  Komt, laten wij aanbidden, die Koning! 
                                                                                                            

 4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
   neem onze liefde in genade aan! 
   U die ons liefhebt, U behoort ons hart! 
   Komt, laten wij aanbidden, die Koning! 
 

5 Zingt aarde en hemel, zingt nu eng’lenkoren, 
   Zingt alle scharen rondom de troon: 
   ‘Glorie aan God en vrede voor de mensen!’ 
   Komt, laten wij aanbidden, die Koning! 
 

   (wij gaan zitten) 
 

Gebed des Heren 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden,  
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Zending en zegen 
 
Kavóca en samenzang uitlopend 
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Recession - ‘Christe, Lux Mundi’ - J. Bertier  
 
K1 en 2 Latijn - Allen 1Latijn, vervolgens Nederlands - herhalend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ******* 
 

De lezingen kwamen uit de NBG 1951, HSV en NBV 
                                                                   
       * 

Wat beloofd is 
 

Wat ben ik blij 
dat Maria geloofde 

wat de engel zei 
en uit naam van God beloofde! 

en jij? 
 

Soms denk ik: ik was er bij, 
ik kon hem niet zien maar wel horen 

en horen is immers genoeg, 
want geen woord van God klinkt verloren 

voor het vervulling droeg. 
 

O luister, wees enkel oren, 
bewaar ze, berg ze in je weg, 

want nog gaat het zoals tevoren, 
wat beloofd is, gebeurt als voorzegd 

denk maar aan toen: Gods Zoon wèrd geboren 
en als Mens in ons midden gelegd. 

 
Inge Lievaart 
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‘Licht van de wereld, verlicht U ons bestaan. 
Heer, allen die U volgen, zullen leven.’ 
 
Wij wensen u toe dat u in deze advents- en kersttijd iets van de inhoud  
en de muzikale glans kunt meenemen. 

  
 

 


