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Orgelspel voor de dienst: 

Partita ‘Christus der ist mein Leben’ (melodie: Nu daagt het in het oosten) – Johann 

Pachelbel (1653-1706) 
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* Uit Uw verborgenheid - W.Vogel/Sytze de Vries (NLB 500) 

 
Uit uw verborgenheid, nu aan de dag getreden, 

hebt Gij uw heil gezocht bij mensen hier en heden. 
Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten, 
laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. 

 
Uit uw verborgenheid, voorbij aan onze grenzen, 

straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde. 

Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen. 
 

Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij Licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met de gloed van Uw genade. 
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de Zegen, 
Wij zijn Uw kandelaar, wij gaan het donker tegen! 

 
Uit Uw verborgenheid ons zo te na gekomen, 

deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen. 
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen, 
voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen. 

 
 
 
 
 
          ******* 
 
Orgelspel na de dienst:  

 ‘Une Jeune Pucelle’ (melodie: Verwacht de komst des Heeren) – Pierre Dandrieu 

(1664 – 1733) 

“ 

                                                            ******* 
 
 
 
De lezingen kwamen uit de NBG 1951 en NBV 
 
 
                                                             *******
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Koor en samenzang ‘Glory to God in the highest’ - J. Gélineau (1920-2008) 
(soli: Heleen Keizer, Els Bosch, Lucie Tromp, Chris Postuma en koor) 
I  Glory to God in the highest!  Ere zij God in de Hoge! 
 
II Glory in the highest, Glory, Glory to God! Ere  zij God in de Hoge, Ere zij God! 
4. Lord God, heavenly King, almighty God and Father. Here God, Hemelse Koning, Almachtig God en Vader. 

5. We worship You, we give You thanks,   Wij aanbidden U, wij danken U, 
    we praise You for Your Glory.   wij prijzen U voor Uw Glorie. 
I (allen)  
 
 
 
 
 
 
 
II Glory in the highest, Glory, Glory to God! Ere  zij God in de Hoge, Ere zij God! 
Soli: 
7. You are seated at the righthand of the Father,  U bent gezeten aan de rechterhand van de  
    receive our prayer.    Vader, hoor ons gebed. 
 
I (allen)  

 
 
II Glory in the highest, Glory, Glory to God! Ere  zij God in de Hoge, Ere zij God! 
Soli: 
9. For You alone are the Holy One,    Want U alleen bent de Heilige. 
    You alone the Lord, alone the most High.  U alleen de Heer, de Allerhoogste Heer. 
I (allen)  
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GEREFORMEERDE KERK (PKN) 
Oranjestraat 31 – LUNTEREN 
 
Zondag 22 december 2019 – Vierde Adventszondag 
 
A 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, sinds 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 ‘Glory to God!’, dankbaarheid en 
vertrouwen door Kavóca’s liedteksten. Het ‘Ere zij God’ is niet alleen repertoire voor 
Engelenkoren, maar 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 samen - klokgelui en verstilling  
 

A 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  2 He came down to earth from heaven 
stood a lowly cattle shed.  who is God and Lord of all. 
Where a mother laid her baby  And His shelter was a stable, 
in a manger for His bed.   and His cradle was a stall; 
Mary was that mother mild.  with the poor and mean and lowly 
Jesus Christ her little Child.  lived on earth our Saviour holy. 
 

(allen gaan staan) 
 

3 Al wie dolend in het donker,  op de nieuwe morgen wacht; 
in de holte van de nacht,  vrijheid wordt aan u verkondigd 
en verlangend naar een wonder door een Koning zonder macht. 
 

4 Waar eens David is geboren  5 Eénmaal zullen wij aanschouwen, 
wordt een Kind in ’t stro gelegd. wat ons hart nu nog verwacht; 
Daar ligt een geboren Herder,  gaat Zijn Liefde zich ontvouwen 
Hem is alle plaats ontzegd.  als het einde van de nacht. 
Maar - en dit geheim is groot -  Hij zal stralen als de Zon, 
Hij troont op Maria’s schoot.  toen de eerste dag begon. 
 
 

Beginwoord en groet (staande)  
 
Samenzang en koor ‘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. 
 
 (wij gaan zitten) 
 
 Gebed 
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Er is vanavond één rondgang. Wij vragen uw gulle bijdrage voor de onkosten van de-
ze dienst. Bij voorbaat onze hartelijke dank!  
 

Kavóca zingt tijdens de collecte  
 
 
 

(allen gaan staan) 
 

      Samenzang en koor ‘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 HimKomt, 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 HimKomt, 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 HimKomt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden 

      O come, let us adore Him, Christ the Lord.  Komt, laten wij aanbidden, die Koning. 

 

   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 
 
      Recession - Samenzang uitlopend  
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Lector: Woord van God 
Allen: Lof zij God! 

 

Samenzang en koor ‘O praise ye the Lord (Hymn)’ - arr. M. Wilberg (1955) 
(hertaling: Sytze de Vries (1945) 
A1 en 2 – K3 – A4 (4 met Descant) 
                   * tweetalig gezongen samenzang - kies uw taal (het koor zingt Engels) 
 
O praise ye the Lord! Sing praise in the heightZingt volop Gods lof! Zing ‘ere zij God’  
Rejoice in His word, ye angels of Light. Verblijd u in Hem, met hart en uw stem. 
Ye heavens adore Him    breng, zon, maan en sterren  
by whom ye were made   Uw Schepper uw dank 
and worship before Him,   en zingt u te buiten,  
in brightness arrayed.   met hemelse klank. 
 
O praise ye the Lord!    Zingt volop Gods lof!  
Sing praise upon earth.    Gij aarde in koor. 
In tuneful accord,    Stem in met het lied,  
all ye of new birth.    dat daar wordt gehoord. 
Praise Him who hath brought you  Bezing Zijn genade,  
His grace from above.    Gij schepping looft Hem 
Praise Him who has taught you   Die u leerde zingen.  
to sing of His love.    Zing voluit voor Hem! 
 
O praise ye the Lord!    Zingt volop Gods lof!  
All things that give sound,    Laat horen de klank, 
each jubilant chord    van snaren en fluit:  
re-echo around.     betoon Hem uw dank. 
Loud organs, His glory    Met al wat geluid geeft,  
forth tell in deep tone    sla aan het akkoord 
and sweet harp, the story    van wat Hij gedaan heeft  
of what He hath done.    en zing het dan voort! 
 
O praise ye the Lord!    O prijst nu de Heer!  
Thanksgiving and song.   Een nieuw vergezicht, 
To Him be outpoured   verlangen herleeft  
all ages along!    naar ‘t eeuwige Licht. 
For love in creation,    Looft Hem, Die ons  
for heaven restored!    redding gebracht heeft en recht. 
For grace of salvation,   Geen mens uitgesloten,  
o praise ye the Lord! Amen.   zo leven wij echt! Amen. 
 
Inzameling van de gaven 
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 EERSTE LEZING Genesis 1: 31b en 3: 8-15  
 En God zag dat het goed was (Genesis 1: 31b) 

 (God vertelt Adam het Paradijs te verlaten) 

 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 antwoord-
 de: ‘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: Lof zij God! 

 

 Koor ‘The Lord at first did Adam make’ - arr. Sir D. Willcocks (1919-2015)    
 The Lord at first did Adam make De Heer schiep eerst Adam 
 out of the dust and clay. uit stof en aarde. 
 And in his nostrils breathed life, En Hij blies leven in zijn neusgaten 
 e'en as the Scriptures say. zoals de Schriften zeggen. 
 And then in Eden's Paradise Daarna plaatste Hij hem in de Hof van Eden, 

 He placed him to dwell, om er te wonen, 
 that he within it should remain dat hij daar binnen zou blijven, 
 to dress and keep it well. om die te bewerken en goed te bewaren. 
 Now let good Christians all begin Laat alle christenen nu beginnen 
 an holy life to live met heilig te leven 
 and to rejoice and merry be, en zich te verheugen en vrolijk te zijn, 
 for this is Christmas Eve. want het is Kerstavond. 
 

And thus within the garden he En zo werd hij in de tuin geplaatst 
was set there-in to stay; om daarbinnen te blijven; 
and in commandment unto him  en als gebod voor hem 
these words the Lord did say: sprak de Heer deze woorden: 
‘The fruit which in the garden grows ‘De vruchten die in de tuin groeien 
to thee shall be for meat, zullen voor jou als voedsel dienen, 
except the tree in the midst there-of, maar van de boom in het midden van de tuin 
of which thou shalt not eat’. zul je niet eten’. 
 Now let good Christians all begin   Laat alle christenen nu beginnen 
 

 ‘For in the day thou shalt it touch, ‘Want op de dag dat je die aan zult raken 
or dost to it come nigh, of er dichtbij komt en  
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if so thou do but eat there-of als je daarvan eet 
then thou shalt surely die’. dan zul je zeker sterven’. 
But Adam he did take no heed Maar Adam sloeg geen acht 
unto that only thing, op dat enkele bevel, 
but did transgress God's holy law maar overtrad Gods heilige wet, 
and so was wrapt in sin: en viel zo in zonde: 
 Now let good Christians all begin   Laat alle christenen nu beginnen 
    

Now mark the goodness of the Lord, Let nu op de goedheid van de Heer, 
which He for mankind bore; die Hij de mensheid toedroeg; 
His mercy soon He did extend, Hij bood spoedig zijn genade aan, 
lost man for to restore. om de verloren mens te vernieuwen. 
And then, for to redeem our souls En toen, om onze zielen te bevrijden 
from death and hellish thrall, van dood en helse slavernij, 
He said His own dear Son should be zei Hij dat Zijn Zoon de Redder 
the Saviour of us all. van ons allen zou zijn. 
 Now let good Christians all begin   Laat alle christenen nu beginnen 

 

TWEEDE LEZING 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: Lof zij God! 
 

The Lord gave the Word - G.F. Händel (1685-1759)(‘Messiah’) (Psalm 68 :11 King James Bible)  
The Lord gave the Word! De Heer gaf Zijn Woord! 
Great was the company of the preachers. Groot was het aantal die het verspreidden over 
 de aarde. 
DERDE LEZING Jesaja 11: 1-4a, 9-10 (NBG) en Lucas 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.  

 15

 (allen gaan zitten) 
 

 ACHTSTE LEZING Lucas 2: 36, 38-40 (toewijding in de tempel) 
 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij 
 was hoogbejaard. Ze was altijd in de tempel, waar zij God dag en nacht diende met 
 vasten en bidden. 38 Op dát moment kwam zij bij Maria en Jozef, bracht hulde aan 
 God en sprak over het Kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.  
 39Toen Maria en Jozef met Jezus alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden 
 gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. 40Het Kind 
 groeide op, werd sterk en was begiftigd met Wijsheid; Gods Genade ruste op Hem. 
    Lector: Woord van God 

Allen: Lof zij God! 
 
Samenzang en koor ‘Kom, o lang verwachte Heiland’ - J. Stainer (1840-1901)/arr. 
P. Leddington Wright                 Allen 1, 2, 3 en 4 (4 met Descant) 
   

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.    
 
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! 
 
NEGENDE LEZING Johannes 1: 1-14 (Het Woord is mens geworden) 
1In 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. 
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1e versie (1833) W.B. Sandys; één van de traditionele carols die het hele leven van Jezus beschrijven. 
Vroege versies van deze carols met dansthema, vinden hun oorsprong rond de 15e eeuw of eerder. 
 

 Tomorrow shall be my dancing day: Morgen zal de dag zijn dat ik dansen ga: 
 I would my true love did so chance Ik wilde wel dat het mijn ware geliefde lukte 
 to see the legend of my play,  om te zien hoe mijn spel gelezen moet worden: 
 to call my true love to my dance:  om mijn ware geliefde voor mijn dans uit te nodigen: 
 Sing o my love, o my love, my love, my love; Zing, o mijn geliefde; 
 this have I done for my true love.  dit heb ik voor mijn ware geliefde gedaan. 
 Then was I born of a virgin pure, Destijds werd ik geboren uit een reine maagd 
 of her I took fleshly substance;  en werd ik wezenlijk mens. 
 Thus was I knit to man's nature,  Zo werd ik verweven met de menselijke natuur 
 to call my true love to my dance: om mijn ware geliefde voor mijn dans uit te nodigen:
 Sing o my love…    Zing, o mijn geliefde... 
 In a manger laid and wrapped I was, Ik werd in een voerbak gelegd en ingebakerd, 
 so very poor this was my chance, In deze armoede was dit mijn kans 
 betwixt an ox and a silly poor ass, om tussen een os en een arme ezel 
 to call my true love to my dance: mijn ware geliefde voor mijn dans uit te nodigen:  
 Sing o my love…    Zing, o mijn geliefde... 
 Then afterwards baptized I was;  Daarna werd ik gedoopt; 
 the Holy Ghost on Me did glance, de Heilige Geest keek op mij neer, 
 my Father's voice heard from above, mijn Vaders stem werd van boven gehoord, 
 to call My true love to My dance: om mijn ware geliefde voor mijn dans uit te nodigen:
 Sing o my love…    Zing, o mijn geliefde... 
 

 * Woorden van Marcus (Marcus 1: 9-11) In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea 
 ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water 
 omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk 
 een stem uit de hemel: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde. 
 

 (allen gaan staan) 
 

 Samenzang en koor ‘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!   

 7

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.  
 
Lucas 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: Lof zij God! 
 
People, look East - E. Farjeon (1881-1965)/arr. P. Leddington Wright (b. 1951) 
People, look East. The time is near,   Mensen, richt je blik op het Oosten. 
of the crowning of the year.    Het einde van het jaar nadert... 
Make your house fair as you are able,   ‘maak schoon schip’ 
Trim the hearth, and set the table.   en bereid een maaltijd voor. 
People, look east and sing today:   Mensen, richt je op het Oosten en zing: 
Love, the Guest is on the way.    de Heer van de Liefde, is onderweg. 
 
Furrows be glad, tho’ the earth is bare,   Aarde wees blij, ook al is alles kaal, 
One more Seed is planted there;  wacht tot de Tronk opschiet; 
give up your strength the seed to nourish,  niet jóuw kracht zal het voeden; 
that in course the flower may flourish.  voor Zijn groei wórdt gezorgd.  
People, look east and sing today:   Mensen, richt je op het Oosten en zing: 
Love, the Rose is on the way.   de Kiem van de Liefde, is onderweg. 
 

  Stars, keep the watch. When night is dim,  Sterren, houd de wacht in het duister 
  One more light the bowl shall brim, Eén Licht zal de wereld verlichten 
  shining beyond the frosty weather,  schijnend door het onstuimige weer, 
  bright as sun and moon together. stralend als zon en maan tegelijk. 
  People, look east and sing today:  Mensen, richt je op het Oosten en zing: 
  Love, the Star is on the way. de Ster van de Liefde, is onderweg. 
 

  Angels, announce to man and beast,  Engelen, kondigt iedereen aan 
  Him, who cometh from the east. Zijn komst vanuit het Oosten 
  Set ev’ry peak and valley humming  Hoor, alles in de schepping zingt: 
  with the word: ‘the Lord is coming!’ ‘De Heer is in aantocht!’ 
  People, look east and sing today:  Mensen, richt je op het Oosten en zing: 
  Love, the Lord is on the way. de Heer van de Liefde, is onderweg. 
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VIERDE LEZING 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 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: Lof zij God 
 

Magnificat/Song of Mary - M. Rizza (b. 1929) (Lucas 1: 46-55 ‘Lofzang van Maria’) 
(solo Lucie Tromp en koor) 
 My Lord and Saviour is my song,  Mijn Heer en Redder is mijn lied, 
 He fills my spirit with delight;   Hij vult mijn geest met vreugde; 
 to raise me up His arm is strong,  Zijn arm is sterk om mij op te richten 
 the lowly precious in His sight.   de nederige is kostbaar in Zijn ogen. 
 Magnificat anima mea, Dominum.         Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer. 
 My name shall live from age to age  Mijn naam zal genoemd worden door de eeuwen heen 
 and every tongue His servant bless.  en elke tong zal Zijn dienares gelukkig prijzen. 
 For mercy is their heritage,   Want barmhartigheid is het erfdeel, 
 whose hearts the Holy One confess. van degenen die de Heilige van harte belijden. 
 Magnificat… 
 The proud beguiled by dreams of power,  De trotsen, verleid door dromen van macht, 
 divided and degraded lie.    liggen verdeeld en vernederd neer. 
 He casts them down from throne and tower  Hij werpt ze neer van troon en toren 
 and stoops to lift the humble high.                       en buigt zich voorover om de nederige te verheffen.  
 Magnificat…   
 
 He feeds the hungry at his board  Hij voedt de hongerigen die het bij Hem zoeken  
 and sends the rich unfilled away.  en stuurt de rijken onverzadigd weg. 
 And, mindful of his promised word,  En, gedachtig aan Zijn belofte, 
 has answered Israel’s prayers today. heeft Hij de gebeden van Israel nu verhoord. 
 Magnificat…  
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 4. This star drew nigh to the northwest         Vert.: Deze ster verplaatste zich naar het noordwesten 
 o’er Bethlehem it took its rest          en bleef boven Bethlehem staan. 
 and there it did both stop and stay,          De ster hield halt 
 right over the place where Jesus lay.          precies boven de plaats waar Jezus lag. 
 Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.          Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. 
 Born is the King of Israel.           Christus, de Koning van Israël. 
  

 5. Then entered in, those wise men three  Vert.: Toen traden drie wijzen de stal binnen 

 full reverently upon their knee.   en knielden eerbiedig. 
 And offered there in His presence   Zij brachten voor Hem hun gaven:  
 their gold and myrrh and frankincense.  goud, wierook en mirre. (Mattheus 2: 11) 
 Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.   Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. 
 Born is the King of Israël.    Christus, de Koning van Israël. 
 

 6. Then let us all with one accord  Noël, zingt een lied, voor God onze Heer 
 sing praises to out heavenly Lord,  laat heel de schepping Hem brengen eer 
 that hath made heaven and earth of naught met herders en eng'len, drie wijzen op reis: 
 and with His blood mankind has bought. Zo zingen wij samen het kyrie-eleis. 
 Nowell, Nowell, Nowell, Nowell.  Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. 
 Born is the King of Israel!   Lof zij de Koning van Israël! 
 
ZEVENDE LEZING Lucas 10: 38-43 (Maak de goede keus) 
(Jezus in Bethanië, bij Maria en Martha) 
38Toen zij verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door 
een vrouw die Martha heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer 
zitten en luisterde naar Zijn Woorden. 40Maar Martha werd helemaal in beslag 
genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U 
niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat zij mij 
moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je 
maakt je veel te druk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel 
gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.’ 

Lector: Woord van God 
Allen: Lof zij God! 

 

* Toerlichting: Woorden van Johannes (1 Joh. 4: 19 en 3: 16) ) 'Wij hebben lief omdat God ons eerst 
heeft liefgehad.' 'Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft.' Een 
bruiloftsdans, op te vatten als uitdrukking van de liefde tussen God en de mensen, in het bijzonder van 
Jezus en de gelovige. Jezus is de bruidegom, de gelovige is de bruid, die door Hem op de jongste dag 
wordt opgehaald voor de bruiloft. Een oeroud religieus symbool van heel wording van wat 
gebroken is en uiteindelijk van de vereniging van de menselijke ziel met God. 
 
Tomorrow shall be my dancing day - W.B. Sandys/  
arr. John Linton Gardner (1917-2011) (1 Joh. 4: 19) 
John Gardner was van 1962-1975 muzikaal directeur van St. Paul’s Cathedral in Londen. 
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5. Let us now in ev’ry nation, sing His praise with exultation. 
    All the world shall find salvation in the birth of Mary’s Son. 
 

Meditatief woord ‘Glorie aan God!’ 
 
Koor en samenzang ‘The first Nowell’ - arr. Sir D. Willcocks   A1-K2-A3-K4en5-A6    
      Tweetalig gezongen (kies uw taal) - het koor zingt Engels 
 
1. The first Nowell, the angel did say  Langs ladders van licht, zong een engelenschaar, 

was to certain poor shepherds.   als een levend gedicht, over ‘Vrede op aard’!’ 

in fields as they lay. 
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, Vert.: Zij gingen op weg en zagen een ster 
shining in the east beyond them far. die verscheen in het oosten, zo hoog en zo ver. 
And to the earth it gave great light Die gaf aan de aarde stralend licht 
and so it continued, both day and night. en zij volgden dat licht, bij dag en bij nacht. 
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. 
Born is the King of Israel. Christus, de Koning van Israël. 
 

3. And by the light of that same star Noël, in die nacht, scheen een stralende ster,  

three wise men came from country far.        die drie koningen volgden. Zij kwamen van ver. 

To seek for a King, was their intent Zij vinden geen troon, aan het eind van hun reis,

 and to follow the star wherever it went maar een Kindje, gewoon, zonder praal of paleis. 

 Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. Nowell, Nowell, Nowell, Nowell. 
 Born is the King of Israël. Christus, de Koning van Israël. 
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 With all the elders of our race   Met heel het voorgeslacht en met hen die nog komen 
 and those unborn who seek this birth,  die deze geboorte zoeken, 
 I sing the glory of His race   bezing ik de glorie van Zijn volk 
 and bring eternity to earth.  en breng eeuwigheid op aarde. 
 Magnificat anima mea, Dominum.         Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer. 
 
 Samenzang en koor ‘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. 
 
 Koor ‘Hodie, hodie Christus natus est’ - Plain Chant (vrouwenkoor) 
 Hodie, hodie Christus natus est!  Vandaag is Christus geboren! 
 Hodie Salvator apparuit,  Vandaag is de Verlosser verschenen. 
 Hodie, in terra canunt Angeli,  Vandaag zingen de engelen op aarde, 
 laetantur Archangeli.   de aartsengelen zijn verheugd. 
 Hodie exsultant justi dicentes:  Vandaag jubelen de rechtvaardigen:  
 Gloria in exselsis Deo, Alleluia.  Ere zij God in den hoge. Halleluja. 
 
 VIJFDE LEZING Lucas 2: 1-7 (NBG) (Terug naar de stad van David) 
 1En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat 
 het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2Deze inschrijving had voor het eerst 
 plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3En zij gingen allen op reis om 
 zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.4Ook Jozef trok op van Galilea, uit 
 de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit 
 het huis en het geslacht van David was, 5om zich te laten inschrijven met Maria, zijn 
 ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat 
 de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7en zij baarde haar eerstgeboren zoon en 
 wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was 
 in de herberg.                               Lector: Woord van God. Allen: Lof zij God! 
 
Away in a manger - W. Kirkpatrick/arr. Sir D. Willcocks (14e eeuw, Engeland)  
Away in a manger, no crib for a bed,  Geen wiegje als rustplaats, maar een krib’ was ‘t weleer, 
the little Lord Jesus laid down his sweet head;  waar het Kindeke Jezus lei zijn hoofdje terneer. 
The stars in the bright sky,  De sterren aan de hemel, 
looked down where he lay, zij keken van de hemel zo mooi, 
the little Lord Jesus asleep on the hay.  naar het Kindeke Jezus, hoe Hij sliep in het hooi. 
 
The cattle are lowing, the baby awakes,  Door ‘t loeien der koeien, was het Kindje ontwaakt, 
but little Lord Jesus no crying he makes.  maar daardoor werd het Kind niet aan ’t schreien gemaakt. 
I love Thee Lord Jesus! Heer Jezus, nu ziet Gij  
Look down from the sky, uit de hemel terneer, 
and stay by my side until morning is nigh.  ik dank U, dat G’eens ook een Kindje waart Heer. 
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Be near me, Lord Jesus; I ask Thee to stay  O, zegen de kind’ren, veraf en dichtbij; 
close by me for ever and love me, I pray.  Gij houdt van allen evenveel als van mij. 
Bless all the dear children in thy tender care,  Gij wilt dat wij kind’ren, of we groot zijn of klein, 
and fit us for heaven, to live with thee there.  ook in donkere dagen U trouw zullen zijn. 
 

Samenzang ‘Wij staan aan een kribbe’ - LB 503: 1 (t: Sytze de Vries)  
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de Bron, 
de Oorsprong der schepping, de rijzende Zon. 
Dit Leven zal stralen, door God zelf bemind. 
Wij groeten de Toekomst, gevat in dit Kind. 
 
Koor ‘All bells in Paradise’ - J. Rutter (b. 1945) 
 Deep in the cold of winter,   Diep in het hart van kou 

 darkness and silence were everywhere;  en duisternis heerste alom stilte. 

 Softly and clearly, there came through the stillness Zacht en helder brak er plotseling door die stilte 

 a wonderful sound to hear:   een wonderlijk geluid. 

 All bells in paradise I heard them ring,  Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden, 

 sounding in majesty the news that they bring. ter ere van het Koninklijk nieuws. 

 All bells in paradise I heard them ring,  Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden,  

 welcoming our Saviour,     verwelkomend onze Verlosser 

 born on earth a heavenly King.   op aarde is de Hemelse Koning geboren. 

 All bells in paradise I heard them ring.  Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden. 

 ‘Glory to God on high' the angelvoices sing.  ‘Ere zij God in de hoge’, zingen de engelen. 

 

 Lost in awe and wonder,    Verloren in aanbidding en verwondering 

 doubting I asked what this sign might be:  vraag ik me vertwijfeld af waar dit op duidt: 

 Christ our Messiah, revealed in a stable,  Christus onze Messias, geopenbaard in een stal, 

 a marvellous sight to see.    een wonderbaarlijk tafereel om te aanschouwen. 

All bells in paradise I heard them ring,…  Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden… 

 

He comes down in peace, a child in humility.  Hij daalde neer in vrede, een Kind in nederigheid. 

The keys to his kingdom belong to the poor.  De sleutels tot Zijn koninkrijk behoren aan de armen. 

Before Him shall kneel the kings with their treasures, Voor Hem zullen knielen de wijzen met hun schatten 

gold, incense and myrrh.    goud, wierook en mirre. 

All bells in paradise I heard them ring:  Alle klokken in het paradijs hoorde ik luiden…. 

 
* Uit Uw verborgenheid - W.Vogel/Sytze de Vries (NLB 500) 

Uit Uw verborgenheid nu aan de dag getreden, hebt Gij Uw Heil gezocht bij mensen, hier en heden. 
Zoals Gij kwam om ons met vrede op aarde te ontmoeten,  

laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. 

 
ZESDE LEZING Lucas 2: 8-14 en 15-20 (De herders op weg naar de stal)          
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 
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door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen 
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed Nieuws brengen, dat het hele volk met 
grote vreugde zal vervullen: 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 een doek 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 alle mensen 
die hij liefheeft.’ 
 

Glory to God in the highest - G.F. Händel (1685-1759) (‘Messiah’)(Lucas 2:14) 
Glory to God, glory to God in the highest! Ere zij God, in den hoge!  
and peace on earth, goodwill towards men. en vrede op aarde  
 bij mensen van het welbehagen.  
 

15 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 kind zagen, vertelden ze wat 
hun over dat 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. 

Lector: Woord van God. Allen: Lof zij God! 
 

Koor en samenzang Gez. 140 ‘Quem pastores/Prijst de Heer die Herders prijzen’ 

K1 en 2 - A3 en 4 - K5  
1 Quem pastores laudavere, Quibus angeli dixere, absit vobis jam timere. Natus est, Rex gloriae! 
2. Shepherds left their flocks astraying, Gods command with joy abeying, 
  when they heard the angel saying: ‘Christ is born in Bethlehem!’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


