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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 en in allerlei vormen een goed gebruik 
geworden, als opmaat naar Kerst. 

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.  
In deze viering willen wij samen de verwachting, verstilling en aanbidding in 
verwondering 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.  

In het kader van de iedereen bekende maatregelen, kunnen we u deze dienst niet 
meenemen in samenzangen. Gelukkig mag u de samenzangen wel in uw hart met 
Kavóca meezingen. Beleef zo ook in deze vreemde tijd een gezamenlijke voorbereiding 
op Kerst. De prachtige muziek, liedteksten en lezingen geven ons een kader voor inkeer 
en in 2021 ‘Stille verwondering’. De gekozen afwisseling in muziekstijlen staat symbool 
voor ‘Advent en Kerst is er voor iedereen!’. 
Allen online thuis of hier in de kerkzaal van harte welkom! 

 
                ? 
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                              * Marc Chagall: Glas-in-lood vensters in Fraumünster Zürich 1970 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Raken en geraakt worden in muziek en tekst. 
Wij wensen u toe dat u in deze advents- en kersttijd  
iets van de inhoud en van de muzikale glans kunt meenemen. 
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                                                            ******* 
                          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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De gemeente komt in stilte samen - klokgelui en verstilling  
 
A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 
 
Processional Hymn  
O Come, o come, Emmanuel (15e eeuw) - arr. P. Leddington Wright (b. 1951)  
Lucie 
1. O come, O come, Emmanuel  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. 
 
mannen 
3. O come, thou Day-spring, come and cheer, O kom, o kom, gij Oriënt 
our spirits by Thine Advent here.  en maak uw Licht alom bekend. 
Disperse the gloomy clouds of night  Verjaag de nacht van nood en dood. 
and deaths dark shadows put to flight. Wij groeten reeds Uw morgenrood. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel   Weest blij! weest blij! o Israël 
shall come to thee, O Israel.   Hij is nabij, Immanuël. 
 
koor 
6. O come, thou Key of David, come  O kom, gij sleutel Davids, kom 
and open wide our heavenly home.  en open ons het Heiligdom. 
Make safe the way that leads on high  Dat wij betreden Uwe poort, 
and close the path to misery.   Jeruzalem, o vredesoord. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel   Weest blij! weest blij! o Israël 
shall come to thee, O Israel.   Hij is nabij, Immanuël. 
 
koor en descant SSA 
7. O come, O come, thou Lord of Might, O kom, die onze Heerser zijt, 
Who to Thy tribes, on Sinai's height,  in wolk en vuur en majesteit, 
In ancient times didst 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)  
 
Koor en stille samenzang ‘God in ons midden’ (melodie: Eeuwen geleden) 
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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, valt al de glans der eeuwigheid. 
 
(wij gaan zitten) 
 
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 stille samenzang ‘Kom, o langverwachte Heiland’ - J. Stainer (1840-1901)   
                                                                             /arr. P. Leddington Wright (b. 1951)                    
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.    
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How often, making music, we have found            Hoe vaak ontdekten we, in het musiceren 
a new dimension in the world of sound,                 een diepere intentie in de wereld van klank, 
as worship moved us to a more profound Alleluia! aanbidding bracht ons tot een intenser Halleluja! 
So has the church in spoken word and song,         Zo heeft de kerk in liturgie en liederen, 
in faith and love, through centuries of wrong,        in  geloof en liefde, door onrecht heen 
borne witness to the truth in every tongue: Alleluia!   in elke taal getuigd van deze waarheid: Halleluja! 
Praise Him with the trumpet.                                  Prijs Hem met trompetgeschal. 
Praise Him with strings.                                          Prijs Hem met snarenspel. 
Praise Him with cymbal.                                         Prijs Hem met de cymbaal. 
Praise Him with singing.                                         Prijs Hem met zingen. 
Let all with breath praise God!                                Laat alles wat adem heeft God prijzen! 
Let every instrument be tuned for praise!                Stem elk instrument tot lofprijzen! 
Let all rejoice who have a voice to raise!                  Laat iedereen zich verheugen die kan zingen! 
And may God give us faith to sing always:              Dat Hij ons geloof geeft te blijven zingen: 
Alleluia! Amen!                                                       Halleluja! Amen! 
 
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 
 
Christ you are Light (Christe Lux mundi) - J. Berthier (1923-1994) 
Christ you are Light for those who follow you,  
you come to bring to all the Light of life.  
 
Christus U bent het Licht voor allen die U volgen, 
U komt om allen het Levenslicht te brengen! 
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Who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 
A heavenly vision appeared in the sky;  A hemels visioen verscheen in de lucht. 
Vast numbers of angels the shepherds did spy, De herders zagen een grote menigte engelen, 
proclaiming the birthday of Jesus our King,             de geboorte aankondigden van Jezus onze Koning. 
Who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 
Likewise a bright star in the sky did appear, Evenzo verscheen er een heldere ster aan de hemel 
which led the wise men from the East to draw near; die de wijzen uit het Oosten dichterbij leidde; 
They found the Messiah, sweet Jesus our King, zij vonden de Messias, Jezus onze Koning, 
who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 
And when they were come,    En toen ze aankwamen,  
they their treasures unfold     pakten ze hun geschenken uit 
and unto him offered myrrh, incense and gold. en boden hem mirre, wierook en goud aan. 
So blessed for ever be Jesus our King,  Daarom, voor altijd gezegend zij Jezus onze Koning, 
Who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 
NEGENDE LEZING 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 

 
When in our Music God is Glorified - Ch.V. Stanford (1852-1924)/arr. Mary 
McDonald (b. 1956)     
Alleluia!                                                                 Halleluja! 
When in our music God is glorified,                     Wanneer we in ons musiceren God prijzen 
and adoration leaves no room for pride,               in aanbidding geen ruimte laat voor trots, 
it is as though the whole creation cried: Alleluia!   is het of heel de schepping juicht: Halleluja! 
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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: Wij danken de Heer 
 
Jesus Christ, the Apple Tree - Elisabeth Poston (1905-1987) 
The Tree of Life my soul hath seen,   Mijn ziel heeft de Levensboom gezien 
laden with fruit and always green.   beladen met fruit en altijd groen. 
The trees of nature fruitless be    De bomen in de natuur zijn zonder vrucht 
compared with Christ, the Apple Tree.   in vergelijking met Christus, de Levensboom. 
 
His beauty doth all things excel.    Zijn schoonheid overtreft alle dingen. 
By faith I know, but ne’er can tell:   Door geloof weet ik het, maar uitleggen kan ik niet: 
the Glory which I now can see    de Heerlijkheid die ik nu kan zien  
in Jesus Christ, the Apple Tree.    in Jezus Christus, de Levensboom.               
 
For happiness I long have sought  Naar geluk heb ik lang gezocht 
and pleasure dearly I have bought.   en genot heb ik duur gekocht. 
I missed of all, but now I see    Ik miste van alles, maar nu zie ik 
’t is found in Christ, the Apple Tree.   dat het te vinden is in Christus, de Levensboom. 
 
I’m weary with my former toil,    Moe ben ik van al mijn werk, 
here I will sit and rest awhile:    hier zal ik gaan zitten en een poosje rusten: 
under the shadow I will be    in de schaduw 
of Jesus Christ, the Apple Tree.    van Jezus Christus, de Levensboom. 
 
This fruit doth make my soul to thrive,   Deze vrucht maakt dat mijn ziel gedijt, 
it keeps my dying faith alive.    het houdt mijn afnemende geloof in leven. 
Which makes my soul in haste to be   En maakt dat mijn ziel haast heeft 
with Jesus Christ, the Apple Tree.  om bij Jezus Christus te zijn, de Levensboom. 
                
DERDE 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.  
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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 en stille samenzang ‘Gij zijt de stem der profetie’ Lied 67: 3/NLB 158a 
(uit de Lofzang van Zacharias) 
Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de Opgang uit den hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 
 
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 
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ACHTSTE LEZING Mattheus 2: 1-2a  
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen:  
 
Wo ist der neugeborne König der Juden?- J.S. Bach (1685-1750) (Weihn.or, BWV 248) 
Koor en Alt 
‘Wo ist der neugeborne König der Juden?’ ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden?’ 
(Alt ) Sucht ihn in meiner Brust,   Zoek Hem in mijn hart, 
hier wohnt er, mir und ihm zur Lust!  hier woont Hij, tot vreugde van mij en van Hem! 
‘Wir haben seinen Stern gesehen    Wij hebben Zijn ster gezien 
im Morgenlande       in het Oosten 
und sind kommen, ihn anzubeten’.  en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
(Alt )Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen, Jullie die dat Licht hebben gezien, 
es ist zu eurem Heil geschehen!   het is tot jullie heil verschenen! 
Mein Heiland, du, du bist das Licht,  Mijn Heiland, U, U bent het Licht 
das auch den Heiden scheinen sollen,  dat ook voor de heidenen zal schijnen, 
und sie, sie kennen dich noch nicht,  en zij, zij kennen U nog niet 
als sie dich schon verehren wollen.  terwijl ze U al willen vereren. 
Wie hell, wie klar muß nicht dein Schein,  Hoe licht, hoe helder, geliefde Jezus, 
geliebter Jesu, sein!    moet Uw schijnsel dan wel niet zijn! 
Koraal 
Dein Glanz all Finsternis verzehrt,  Uw glans slokt alle duisternis op, 
die trübe Nacht in Licht verkehrt.  de sombere nacht verandert in licht. 
Leit uns auf deinen Wegen,   Leid ons op Uw wegen, 
daß dein Gesicht    opdat wij Uw gezicht 
und herrlichs Licht    en Uw heerlijke licht 
wir ewig schauen mögen!   eeuwig mogen aanschouwen!   
 
(vervolg achtste lezing) Mattheus 2: 9-12 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat 
koning Herodes hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien 
opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 
10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis 
binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 
bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind 
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een droom waren 
gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route 
terug naar hun land. 
 
Rejoice And Be Merry - arr. J. Rutter (b. 1945) (traditional: A Gallery Carol,  
from an old Church Gallery Book, 1913) 
Rejoice and be merry in songs and in mirth! Verheug je en wees vrolijk in liederen! 
O praise our Redeemer; all mortals on earth! O prijs onze Verlosser, alle mensen op aarde! 
For this is the birthday of Jesus our King, dit is de geboortedag van Jezus onze Koning, 
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Rejoice, ye vales and mountains,   Verheug je, bergen en dalen!  
ye oceans, clap your hands. (Refrain)  Zeeën, klap in je handen! (refrein)  
                                                                                                                                                 
Since all He comes to ransom,   Hij komt iedereen vrijkopen (jubel) 
by all be He adored,    laat iedereen Hem daarom aanbidden,  
the Infant born in Bethl'em,   het Kind geboren in Bethlehem 
the Saviour and the Lord.   de Redder en de Heer.  
Repeat the hymn again:    Herhaal het lied (de lofzang): 
'To God on high be glory,   Ere zij God in de hoge 
and peace on earth to men!'   en vrede op aarde voor de mensen!’. 
 
(vervolg zevende lezing) 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’. 
 
Mirabile Dictu - S.J. Manning (b. 1963) (‘Manchester Carols’)    
Ring out, ring out the city bell,    Luid de klokken! Verkondig het overal! 
so wonderful to tell.    te wonderlijk om van te spreken. 
Sing out, sing out, the Christmas Tale:  Zing het uit! Het kerstverhaal.  
Mirabile dictu.     te wonderlijk om van te spreken. 
 
It holds, it holds us in its spell,   Het oude kerstverhaal blijft ons boeien 
so wonderful to tell.    zo prachtig om over te vertellen. 
The old, the gold, the Christmas Tale:  Het oude verhaal, het goud 
Mirabile dictu.     te wonderlijk om van te spreken. 
 
Our joy, our joy it cannot quell, so wonderful to tell. Onze blijdschap kan niet op. Vertel het aan 
Tell a boy, a girl, the Christmas Tale:   een jongen, een meisje. Het kerstverhaal: 
Mirabile dictu.     te wonderlijk om van te spreken. 
 
A gift we cannot buy or sell,   Een geschenk dat we niet kunnen kopen 
so wonderful to tell.                                                      of verkopen  
Uplift, uplift, the Christmas Tale:   het kerstverhaal tilt ons boven onszelf uit. 
Mirabile dictu.     te wonderlijk om van te spreken. 
 
We wish, we wish to say it well,   We willen het kerstverhaal goed dóórgeven 
so wonderful to tell.    zo wonderlijk om van te spreken. 
For rich, for poor, the Christmas Tale:  Het kerstverhaal is voor rijk en arm.  
Mirabile dictu.     te wonderlijk om van te spreken. 
 
Ring out, ring out the city bell,    Luid de klokken! Verkondig het overal! 
so wonderful to tell.    te wonderlijk om van te spreken. 
Sing out, sing out, the Christmas Tale: Mirabile dictu! Zing het uit! Het kerstverhaal. Wonderlijk! 
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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: Wij danken de Heer 

 
Hail blessed virgin Mary - Ch. Wood (1866-1926) (Trad. Italian Carol) (a-cappella) 
Hail! Blessed Virgin Mary!                         Gegroet! Gezegende maagd Maria! 
For so, when he did meet thee                   zo sprak aartsengel Gabriël, 
spake mighty Gabriel.                                toen hij Maria bezocht. 
And thus we greet thee.                             En zo groeten wij u ook. 
Come weal, come woe,                              In wel en wee, 
our hymn shall never vary.                        ons lied zal niet veranderen. 
Hail! Blessed Virgin Mary!                         Gegroet! Gezegende maagd Maria! 
 
Ave! Ave Maria!                                         Gegroet! Gegroet Maria! 
to gladden priest and people,                      tot vreugde van alle gelovigen              
the angelus shall ring                                  roepen de kerkklokken op tot gebed 
from every steeple,                                     vanuit elke toren, 
to sound his virgin birth. Alleluia!               om Zijn geboorte aan te kondigen. Halleluja! 
Ave! Ave Maria!                                          Gegroet! Gegroet Maria! 
 
Archangels chant: 'Hosanna!'                      Aartsengelen zingen: ‘Hosanna!’ 
and: 'Holy! Holy! Holy!'                              en: ‘Heilig! Heilig! Heilig!’ 
before the Infant born                                voor het nieuwgeboren Kind                                       
of thee, thou lowly,                                     van u, u nederige maagd,  
aye maiden child of Joachim and Anna.      dochter van Joachim en Anna.   
Archangels chant Hosanna!                        Aartsengelen zingen: ‘Hosanna!’ 
 
VIJFDE LEZING Lucas 1: 39-46 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda,  
40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de 
groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de 
heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend 
is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe 
komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.  
45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen 
gaan.’ 46Maria zei: 
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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 eeuwig genoemd worden 
and every tongue His servant bless.   en elke tong zal Zijn dienares gelukkig prijzen. 
For mercy is their heritage,    Want barmhartigheid is hun erfdeel, 
whose hearts the Holy One confess.  van degenen die de Heilige van harte belijden. 
Magnificat anima mea, Dominum.          Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer. 
 
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 anima mea, Dominum.          Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer. 
 
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 anima mea, Dominum.          Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer. 
  
With all the elders of our race    Met heel het voorgeslacht en 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. 
 
ZESDE LEZING 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 
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A Child is born in Bethlehem - S. Scheidt (1587-1654)/arr. D Willcocks (1919-2015) 
(Puer natus in Bethlehem) (Noa, Nienke, Heleen, Els en 8 stemmig koor) 
 
A Child is Born in Bethlehem! Alleluja!   Een Kind is in Bethlehem geboren.  
And joy is in Jerusalem, Alleluja!    En vreugde is in Jeruzalem, Halleluja! 
 
Rejoice, sing high, sing low, Alleluja!   Verheug u, zing hoog en laag.  
Benedicamus Domino, Alleluja!    Laat ons de Heer lofzingen. Halleluja,  
 
To Thee, o Lord, be glory paid, Alleluja!   Aan U Heer, zij alle glorie. 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! 
 
ZEVENDE LEZING Lucas 2: 8-16 (De herders op weg naar de stal) 
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’.                                            
 
A great and mighty Wonder - M. Praetorius (1571-1621)/arr. J Whitbourn (b. 1963)                    
Es ist ein Ros’ entsprungen (1599) 
A great and mighty Wonder,   Een groot en machtig wonder,  
a full and holy cure!    een heel en heilig herstel 
The Virgin bears the Infant   De maagd baart het Kind  
with virgin-honour pure.    in zuivere maagdelijkheid 
Refrain:      Refrein: 
Repeat the hymn again:    Herhaal het lied: 
'To God on high be glory,   Ere zij God in de hoge 
and peace on earth to men!'   en vrede op aarde voor de mensen!’. 
 
The Word becomes incarnate,   Het Woord wordt vlees  
and yet remains on high;    en blijft toch verheven 
and cherubim sing anthems   Engelen zingen liederen  
to shepherds from the sky. (Refrain)  vanuit de hemel voor de herders.  
 
While thus they sing your Monarch,  Terwijl zo de menigte engelen 
those bright angelic bands.   zingt voor je Koning 


