Welkomstdienst
Gereformeerde kerk (PKN)
Lunteren
‘Aanbidding’

Festival of Lessons and Carols
Zondag 23 december 2018 – Vierde Advent

Orgelspel voor de dienst:
3 delen uit ‘Pastorale’ BWV 590 – J.S. Bach (1685 – 1750)
“Een ‘pastorale’ is in de muziek een werk met een, voor wat de sfeer betreft, herderlijk
karakter. Bach verwerkte in dit stuk melodieën die door Italiaanse herders rond kerst
gespeeld werden. Daarmee was het stuk ook echt voor de kersttijd bedoeld. In de eerste
2 delen klinkt een doedelzak-achtige imitatie door, en het 3e deel, de aria, zou de
verschijning van de engelen aan de herders kunnen uitbeelden.”
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GEREFORMEERDE KERK (PKN)
Oranjestraat 31 – LUNTEREN
Zondag 23 december 2018 – Vierde 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 gezongen door het koor is er ook veel ruimte voor samenzang, samen met Kavóca.
Als een rode draad loopt vanavond het thema ‘Adoration’ (aanbidding) door Kavóca’s
liedteksten. Het ‘komt laten wij aanbidden, die Koning’ is niet alleen iets voor de
herders, of voor de wijzen, maar is een oproep voor ons allemaal.
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 roepen ons óp, de Heer welkom te heten: in ons hart, huis, leven.
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. 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.

K – koor / A – allen
Descant – koorbovenstem
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De gemeente komt in stilte samen - klokgelui en verstilling
FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS
Processional Hymn
Koor en samenzang ‘Once in royal David’s city’ - C.F. Alexander/H.J. Gaunlet
K 1, 2 - A 3, 4 en 5 (5 met Descant)
(Ned.: H. Jongerius en S. de Vries)
1 Once in royal Davids city
stood a lowly cattle shed.
Where a mother laid her baby
in a manger for His bed.
Mary was that mother mild.
Jesus Christ her little Child.

2 He came down to earth from heaven
who is God and Lord of all.
And His shelter was a stable,
and His cradle was a stall;
with the poor and mean and lowly
lived on earth our Saviour holy.

(allen gaan staan)
3 Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht,
en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht;
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een Koning zonder macht.

4 Waar eens David is geboren
wordt een Kind in ’t stro gelegd.
Daar ligt een geboren Herder,
Hem is alle plaats ontzegd.
Maar - en dit geheim is groot Hij troont op Maria’s schoot.

5 Eénmaal zullen wij aanschouwen,
wat ons hart nu nog verwacht;
gaat Zijn Liefde zich ontvouwen
als het einde van de nacht.
Hij zal stralen als de Zon,
toen de eerste dag begon.

(allen gaan zitten)
Beginwoord en groet (staande)
Samenzang en koor ‘God in ons midden’ (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.
(wij gaan zitten)
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GEBED
EERSTE LEZING: Genesis 3: 8-15
En God zag dat het goed was (Genesis 1)
Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin
hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer,
riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb
je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens
antwoordde: ‘De vrouw die U hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten
van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg
God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen
heb ik ervan gegeten.’ God, de Heer, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt
gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je
kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht Ik tussen jou en de
vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
Koor en samenzang ‘Kom, o langverwachte Heiland’ - J. Stainer (1840-1901)
arr. P. Leddington Wright
Kom, o lang verwachte Heiland,
Die uit alle nood bevrijdt.
Doe ons hier Uw Vrede vinden,
rust in U, nu en altijd.
Om ons weer tot God te brengen
werd Gij mens, aan ons gelijk,
Liefde, Die in ons wilt wonen,
sticht in ons Uw Koninkrijk.
Genesis 22: 15-18 (God spreekt tot Abraham)
Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: ‘Ik
zweer bij mijzelf - spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je
enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven
als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je
nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op
aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar
mij geluisterd.’
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
TWEEDE LEZING
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Koor ‘This is the Truth from Above’ - R. Vaughan Williams (1872-1958)
This is the truth sent from above,
Dit is het ware verhaal, van God gezonden,
the truth of God, the God of love.
de waarheid van de God van Liefde.
Therefore don’t turn me from your door,
Wijs me daarom niet de deur,
but hearken all, both rich and poor.
maar luister allen, rijk en arm!
The first thing which I do relate,
is that God did man create.
The next thing which to you I'll tell:
woman was made with man to dwell.

Het eerste wat ik u vertel, is dat God
de mensheid schiep. Het volgende wat
ik tot u zeg is, de vrouw werd geschapen
om met de man te leven.

Thus we were heirs to endless woes,
till God the Lord did interpose.
And so a promise soon did run:
that He would redeem us by His Son.

Eindeloos verdriet was ons deel,
totdat God ingreep.
En Hij al spoedig beloofde
dat Hij ons zou verlossen door Zijn Zoon.

And at that season of the year,
our blest Redeemer did appear.
He here did live and here did preach,
and many thousands He did teach.

En in die tijd van het jaar
kwam de gezegende Verlosser.
Hier leefde Hij en predikte
en onderwees Hij vele duizenden.

Thus He in love to us behaved,
to show us how we must be saved.
And if you want to know the way:
be pleased to hear what He did say.

Gedreven door Zijn Liefde voor ons, liet Hij
ons zien hoe we behouden kunnen worden.
En als je wilt weten hóe; neem blijmoedig
aan wat Hij ons heeft voorgeleefd.

DERDE LEZING Exodus 3: 7-8a, 13-15 (God spreekt tot Mozes)
7. De Heer zei (tegen Mozes): ‘Ik heb gezien hoe ellendig Mijn volk er in Egypte aan
toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze
lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden
en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat
overvloeit van melk en honing’.
13 Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun
voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen: Wat is de naam van die God?’, wat moet ik
dan zeggen. 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal, zeg daarom tegen de
Israëlieten: IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei Hij tegen Mozes:
‘Zeg tegen hen: de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van
Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor
altijd heten, met die Naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
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Samenzang ‘Verwacht de komst des Heren’ - LB 439: 1 en 2
1 Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld het Licht des Hemels door.
Nu komt de Vorst op aard’, die God Zijn volk zou geven;
ons Heil, ons eigen Leven, vraag toegang tot ons hart.
2 Bereid dan voor Zijn voeten de weg die Hij wil gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.
VIERDE LEZING Jesaja 11: 1-4a 9-10 (NBG) en Lukas 1: 78 (Zacharias)
Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de Telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Lukas 1: 78 (Zacharias)
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende Licht uit de
hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de
schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de Vrede.
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
Koor ‘How fair the Morning Star doth shine’ - Ph. Nicolai/arr. J.S. Bach (1685-1750)
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How fair the Morning Star doth shine:
t’ is Davids Son of Jacobs line,
with truth and virtue blessed;
Sweet branch that doth from Jesse spring,
my Bridegroom and my heavenly King,
my heart hast Thou possessed!
Descend, sweet Friend, Princely,
glorious, Brave, victorious,
gifts bestowing, Lordly noble
past all knowing.

Hoe helder staat de Morgen Ster
‘t is Davids Zoon, uit de lijn van Jakob,
gezegend met waarheid en deugd.
Twijg, uit het geslacht van Jesse,
mijn bruidegom en mijn Koning,
mijn hart behoort U toe.
Daal af, lieve Vriend, Koninklijk,
glorieus, dapper, Overwinnaar,
mild schenkende, edel,
alle begrip te boven.

Lord God, who from eternity
in Thy dear Son hast loved me,
with love that fadeth never.
Now hath He raised me up on high,
He is my love, His bride am I.
Nothing our love can sever.
Loudly, proudly, voices raising,
Heaven praising. Thanks outpour ye
unto Christ, the King of Glory.

Eeuwige God
die mij liefhebt in Uw Zoon,
met oneindige Liefde.
Als Bruidegom heeft Hij mij
als Zijn bruid opgetild.
Niets kan onze liefde verbreken.
Verhef je stem luid en trots,
God lovende. Schenk dankbaarheid
aan Christus, de Koning.

(korte stilte)
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.
Lucas 1: 26-35, 38
(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
VIJFDE LEZING
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Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt,
heilig worden genoemd en Zoon van God.
38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna
liet de engel haar weer alleen.
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
Koor ‘Gabriel to Mary came’ - arr. D. Willcocks (1919-2015)(14e eeuwse Ierse Carol)
Gabriel to Mary came and entered at her dwelling,
with his salutation glad, her maiden fears dispelling.
'All hail, thou queen of virgins bright!
God, Lord of earth and heaven's height,
thy very Son shall soon be born in pureness,
the Saviour of mankind.
Thou art the gate of heaven bright,
the sinners' healer kind.'

Gabriël treedt binnen in het huis van Maria,

'How could I a mother be, that am to man a stranger?
How should I my strong resolve,
my solemn vows endanger?'
'Pow'r from the Holy Ghost on high
shall bring to pass this mystery.
Then have no fear, be of good cheer,
believing that still thy chastity
In God's Almighty keeping
shall all unsullied be.'

‘Hoe zal dat gebeuren, zonder een man te kennen.

Then to him the maid replied,
with noble mien supernal:
'Lo! the humble handmaid I
of God the Lord eternal .
With thee, bright messenger of heav'n,
by whom this wondrous news is giv'n,
I well agree and long to see
fulfilled Thy gracious prophecy.
As God my Lord doth will it,
So be it unto me!’

Toen antwoordde Maria de engel
met bovenmenselijke wijsheid:
‘Zie, de Heer wil ik dienen,
de eeuwige God.
Hemelse boodschapper
van dit wonderbaarlijke nieuws,
Laat er met mij gebeuren
wat u hebt gezegd.
Zoals God, mijn Heer, het wil
zo geschiedde het!’

Hail! thou Mother of the Lord,
who bring'st of gifts the rarest:
Peace to angels and to men
when Christ the Lord thou barest!
Do thou, we pray, entreat thy Son
for us our long'd redemption.

Gegroet! Moeder van de Heer,
die brengt een zeldzaam geschenk:
Vrede in de hemel en op aarde
wanneer u Christus de Heer draagt.
Wij vragen u, smeek uw Zoon
om onze lang verwachte verlossing.
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met zijn blijde tijding, verdrijft hij de angst van Maria.

‘Gegroet Maria, koningin der vrouwen!
God, Heer van de aarde en de hoogste hemelen,
spoedig zul jij een Zoon baren,
de Redder van de mensheid.
De wegbereider naar de hemel,
de Heelmaker van zonden’.
Hoe kan ik mijn beslissing,
mijn plechtige belofte in gevaar te brengen?’
‘De kracht van de Heilige Geest
zal dit wonder voltooien.
Wees niet bevreesd, heb goede moed,
geloof dat je onbesproken blijft.
Gods almachtige Hand
zal in alles voorzien’.

Himself to win and from our sin
release us. His succour for to give
that, when we hence are taken
we too in heav'n may live.

Overwinnaar en Bevrijder van onze zonde.
Vraag Zijn hulp, opdat
wanneer wij van hier gaan,
wij ook in de Hemel mogen leven.

Koor en samenzang ‘Kom, o lang verwachte Heiland’ - J. Stainer (1840-1901)
arr. P. Leddington Wright - 4, 5 (met Descant)
Laat Uw Geest in ons de kracht zijn,
tot aanbidding, dienstbetoon.
Volgend U, Heer, in Uw voetspoor,
naar Uw glorierijke troon.
Hemelhoog zingt men Uw glorie.
Eng’lenstem en mensenmond
Roemt Uw Liefde, Uw Victorie,
’t Loflied zingt de aarde rond! Amen!
Lucas 2: 1-7 (De geboorte van Jezus)
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de
plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar
de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze
daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en 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.
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
ZESDE LEZING

Koor ‘All bells in Paradise’ - J. Rutter (b. 1945)
Deep in the cold of winter,
darkness and silence were everywhere;
Softly and clearly, there came through the stillness
a wonderful sound to hear:
All bells in paradise I heard them ring,
sounding in majesty the news that they bring.
All bells in paradise I heard them ring,
welcoming our Saviour,
born on earth a heavenly King.

Diep in het hart van kou
en duisternis heerste alom stilte.
Zacht en helder brak er plotseling door die stilte
een wonderlijk geluid.
Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden,
ter ere van het Koninklijk nieuws.
Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden,
verwelkomend onze Verlosser
op aarde is de Hemelse Koning geboren.

All bells in paradise I heard them ring.
‘Glory to God on high' the angelvoices sing.

Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden.
‘Ere zij God in de hoge’, zingen de engelen.
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Lost in awe and wonder,
doubting I asked what this sign might be:
Christ our Messiah, revealed in a stable,
a marvellous sight to see.
All bells in paradise I heard them ring,….

Verloren in aanbidding en verwondering
vraag ik me vertwijfeld af waar dit op duidt:
Christus onze Messias, geopenbaard in een stal,
een wonderbaarlijk tafereel om te aanschouwen.
Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden…

He comes down in peace, a child in humility.
The keys to his kingdom belong to the poor.
Before Him shall kneel the kings with their treasures,
gold, incense and myrrh.
All bells in paradise I heard them ring:

Hij daalde neer in vrede, een Kind in nederigheid.
De sleutels tot Zijn koninkrijk behoren aan de armen.
Voor Hem zullen knielen de wijzen met hun schatten

goud, wierook en mirre.
Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden….

Meditatief woord ‘Aanbidding’
Koor en samenzang ‘The first Nowell’ - arr. D. Willcocks
Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels
A1 - K2 - A3 - K4 - K5 - A6
1. The first Nowell, the angel did say
Langs ladders van licht, zong een engelenschaar,
was to certain poor shepherds in fields as they lay.Als een levend gedicht, over ‘Vrede op aard’!’
In fields where they lay keeping their sheep
Ga nu her-ders op zoek, naar de stal met het Kind,
on a cold winter's night that was so deep.
Dat, gewikkeld in doeken, het- kwaad overwint!
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Born is the King of Israel.
Christus, de Koning van Israël.
2. They looked up and saw a star,
shining in the east beyond them far.
And to the earth it gave great light
and so it continued, both day and night.
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Born is the King of Israel.

Vert.: Zij gingen op weg en zagen een ster
die verscheen in het oosten, zo hoog en zo ver.
Die gaf aan de aarde stralend licht
en zij volgden dat licht, bij dag en bij nacht.

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Christus, de Koning van Israël.

(allen)
3. A-nd by- the- light of- that- same star
Three- wise- men came- from country far.
To seek for a King, was their intent
and to follow the star wherever it went
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Born is the King of Israël.

No-ël-, in die nacht, scheen een stralende ster,
die drie koningen volgden. Zij kwamen van ver.
Zij- vin-den geen troon, aan het eind van hun reis,
maar een Kindje, gewoon, zonder praal of paleis.

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Christus, de Koning van Israël.

4. This star drew nigh to the northwest
o’er Bethlehem it took its rest
and there it did both stop and stay,
right over the place where Jesus lay.

Vert.: Deze ster verplaatste zich naar het noordwesten

en bleef boven Bethlehem staan.
De ster hield halt
precies boven de plaats waar Jezus lag.
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Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Born is the King of Israel.

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Christus, de Koning van Israël.

5. Then entered in, those wise men three
full reverently upon their knee.
And offered there in His presence
their gold and myrrh and frankincense.
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Born is the King of Israël.

Vert.: Toen traden drie wijzen de stal binnen

en knielden eerbiedig.
Zij brachten voor Hem hun gaven:
goud, wierook en mirre. (Mattheus 2: 11)
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Christus, de Koning van Israël.

(allen)
6. Then let us all with one accord
sing praises to out heavenly Lord,
that hath made heaven and earth of naught
and with His blood mankind has bought.
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Born is the King of Israel!

No-ël-, zingt een lied, voor- God onze Heer
laat- heel- de schepping Hem bren-gen eer
met- herders en- eng'len, drie- wijzen op reis:
Zo- zingen wij samen het kyrie-eleis.
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.
Lof zij de Koning van Israël!

Lucas 2: 8-16(De geboorte van Jezus)
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht
bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven
door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen:
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij
de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de
hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft’. Toen de engelen
waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘laten we naar
Bethlehem gaan, om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons
bekend heeft gemaakt’.
ZEVENDE LEZING

Koor ‘Adoration’ - T. Fettke (b. 1941)
Worship the Lord in the beauty of holiness.
Bow down before Him, His glory proclaim.
With gold of obedience and incense of lowliness.
Kneel and adore Him, the Lord is His name.
Fear not to enter His presence in poverty.
Bearing no gifts to present as your own.
Bring truth in its beauty and love in its purity these are the offerings to lay at His throne.
We worship You, Lord. Amen

Aanbid de Heer, in Zijn heiligheid.
Kniel voor Hem neer, verkondig Zijn glorie .
Met gehoorzaamheid als goud en nederigheid als wierook.

Kniel en vereer Hem, de Heer is Zijn Naam.
Wees niet bang om Hem te naderen in armoede.
Zonder gaven van jezelf.
Met zuivere waarheid en pure liefde
dat zijn de gaven om voor Zijn troon te leggen.
Wij aanbidden U, Heer. Amen.
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ACHTSTE LEZING 1 Koningen 10: 1-2, 7b, 9 parallel met Jesaja en Mattheus
1 De roem van Salomo, die naam van de Heer tot eer strekte, was tot de koningin van
Seba doorgedrongen. 2 Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen,
beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud en edelstenen.
7b Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. 9 Geprezen zij de
Heer, uw God, die zoveel welbehagen in u schept, dat Hij u op de troon van Israël heeft
gezet. Zijn liefde voor Israël is zó grenzeloos, dat Hij u als koning heeft aangesteld om
recht en gerechtigheid te handhaven.
Jesaja 60: 6
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer.
Mattheus 2: 1-2, 9b-11
1 Toen Jezus geboren was, in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes,
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren
koning van de Joden? Wij hebben namelijk Zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om
Hem eer te bewijzen. 9b De ster bleef stilstaan boven de plaats waar het Kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en
vonden het Kind, met Maria, Zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te
bewijzen. Daarná openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
Koor ‘They all shall that day come out from Sheba’ - J.S. Bach (1685-1750)
Koraal (BWV Cantate 65)
Three kings from the East, as long foretold,
Uit het Oosten kwamen de koningen.
They came with myrrh and incense and gold.
Goud, wierook en mirre brachten zij mee.
Alleluja!
Halleluja!
* In het slotkoraal wordt de toewijding voorgesteld als ‘geloofsakte’ van de wereldwijde Christelijke gemeente.
Slotkoraal (melodie ‘Was mein Gott will, das g'scheh allzeit’)

And so, my God, I come to Thee
on Thy great love relying.
Take me and my sure helper be
till lifes last breath is flying.
To do Thy will, incline me still
and govern my endeavour.
As to Thy praise, my voice I raise,
extolling Thee forever.

Neem mijn hart, Heer,
getroost leg ik mijn leven in Uw handen.
Wees mij nabij
tot aan mijn levenseinde,
daar U de weg weet, waardoor mijn ziel
Zijn/haar uiteindelijke doel bereikt
en Uw glorie, steeds meer en meer
in mijzelf zichtbaar wordt.

* Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en
hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen, om te luisteren naar de wijsheid van
Salomo. En hier zien jullie Iemand die méér is dan Salomo! (woorden van Jezus. Lucas 11:31)
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(allen 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!
(allen gaan zitten)
Johannes 1: 1-14
(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.
Lector: Woord van God
Allen: Wij danken de Heer
NEGENDE LEZING

Koor ‘All my heart this night rejoices’ - J.G. Ebeling (1637-1676)
All my heart this night rejoices.
Met heel mijn ziel wil ik U van harte loven.
As I hear, far and near, sweetest angel voices:
Want ik hoor, veraf en dichtbij engelenkoren:
‘Christ is born!’, their choirs are singing.
‘Christus is geboren’, zingen zij.
Till the air, ev’rywhere. Now with joy is ringing. De hemel is vervuld van vreugde.
14

Hark! A voice from yonder manger.

Hoor!, een vriendelijke stem spreekt van daarginds

Soft and sweet, doth entreat, flee from woe and danger!‘Ik kom u bevrijden van smart en gevaar
Brethren, come! From all doth grieve you,
Kom tot Mij! Van al je smart zal Ik je verlossen

You are freed. All you need I will surely give you. Al wat je nodig hebt zal Ik je zeker geven’.
(Matth 11: 28)
Come, then, let us hasten yonder!
Kom, laat ons snel naar de kribbe gaan.

Here let all, great and small kneel in awe and wonder! Laat iedereen, groot en klein knielen
Love him who with love is yearning!
Heb Hem lief die met Zijn liefde jullie voorstaat.
Hail the star, that from far bright with hope is burning! Begroet de Morgenster, die van verre hoop uitstraalt.

Thee, dear Lord, with heed I’ll cherish,

U Heer, zal ik van harte koesteren.

Far on high, in the joy that can alter never.

in eeuwigdurende vreugde.

live to Thee, and with Thee, dying shall not perish.Voor en met U leven, zal de dood niet het einde zijn.
But shall dwell with Thee for ever
In de hoogste hemelen zal ik eeuwig met U leven.

Inzameling van de gaven
Kavóca zingt tijdens de collecte ‘O Holy night’ - A. Adam (1803-1856) (arr. J. Rutter)
O holy night, the stars are brightly shining,
it is the night of our dear Savior’s birth.
Long lay the world in sin and error pining,
till He appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope, the weary world rejoices,
for yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees,

O heilige nacht, de sterren schijnen helder,
het is de nacht van de geboorte van onze Redder.
De wereld kwijnde weg in zonde en in fouten,
tot Hij verscheen en de ziel zich waardevol voelde.

o hear the angel voices.
O night divine,
o night when Christ was born

o hoor het engelenkoor.
O Goddelijke nacht,
o nacht, toen Christus werd geboren.

Led by the light of faith serenely beaming,
with glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
here came the wisemen from out of the Orient land.
The King of kings lay thus in lowly manger,
in all our trials born to be our friend.

Geleid door het helder stralende licht van geloof,
stonden we met gloedvolle harten bij Zijn wieg.
Voorgegaan door een heldere ster,
kwamen de wijzen , vanuit het oosten.
De Koning der koningen lag in een kribbe,

Behold your King! Before Him bend!

Zie uw Koning! Kniel voor Hem!

Een golf van hoop, de vermoeide wereld verheugd zich,

want ginds breekt er een nieuwe morgen aan.
Kniel voor Hem neer,

geboren om onze vriend te zijn in al onze moeiten.
He knows our need, to our weakness no stranger. Hij weet wat we nodig hebben, onze zwakheid is Hem bekend.

Truly He taught us to love one another,
Hij leert ons elkaar echt lief te hebben.
His law is love and His gospel is peace.
Zijn wet is liefde en Zijn evangelie is vrede.
Chains shall he break, for the slave is our brother.
Ketenen van verslaving zal Hij verbreken
and in His name all oppression shall cease.
en in Zijn naam zal verdrukking verdwijnen.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
In dankbare koren heffen wij lieflijke vreugdeliederen aan,
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with all our hearts we praise His holy name.
Christ is the Lord! Then ever, ever praise we,
His power and glory ever more proclaim!

met heel ons hart prijzen wij Zijn heilige Naam.
Christus is de Heer! Hem zullen we voor altijd prijzen,

Zijn macht en eer zullen we altijd verkondigen!

(wij gaan staan)
Koor en samenzang ‘O Come All Ye Faithful’ - arr. D. Willcocks
Tweetalig gezongen (kies uw taal) koor zingt Engels
O Come, all ye Faithful, joyful and triumphant,
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
O come ye, O come ye to Bethlehem.
O komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Come and behold Him, born the King of Angels.
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden
O come, let us adore Him, Christ the Lord.
Komt, laten wij aanbidden, die Koning.
God of- God-, Light- of- light-.
Licht van de Vader, Licht van den beginne,
Lo! He abhors not the Virgins’s womb.
zien wij omslui-erd, verhuld in ’t vlees.
Very- God, begotten, not created.
Goddelijk Kind, ontvangen uit de Hemel.
O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden
O come, let us adore Him, Christ the Lord.
Komt, laten wij aanbidden, die Koning.
Sing, choirs of angels, sing in exultation,
Zingt aard’ en hemel, zingt nu eng’lenkoren,
Sing all ye citizensof heav’n above.
Zingt alle scha-ren rondom- de troon.
Glory to God-, in- the- highest.
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
O come, let us adore Him, O come, let us adore Him, Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden
O come, let us adore Him, Christ the Lord.
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
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Koor en samenzang ‘Adoramus Te, Domine Deus’ - M. Rizza (b. 1929)(in nederige eenvoud)

Vertaling: Wij aanbidden U, Heer, onze God.
Orgelspel na de dienst:
In dulci Jubilo BWV 729 – J.S. Bach (1685 – 1750)
“Dit oude lied (eind 15e eeuw) vinden we terug in het nieuwe liedboek als lied 471.
Bachs orgelbewerking hiervan is vaak de feestelijke afsluiting van een ‘nine lessons and
carols’ dienst. Bij de beroemde uitvoeringen van Kings College in Cambridge wordt dit
werk traditiegetrouw (sinds 1938) gespeeld aan het einde van de dienst.”
*******
De lezingen kwamen uit de NBG 1951 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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* kerststal (gevel-plaquette in Assisi, Italië)

De Koning der koningen lag in een eenvoudige kribbe,
geboren om onze vriend te zijn, in al onze moeiten.
Wij wensen u toe dat u in deze advents- en kersttijd iets van de inhoud
en de muzikale glans kunt meenemen en doorgeven.
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