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orgelspel  Pastorale – Louis Vierne (1870-1937)

Enkele minuten voor tien komen de ambtsdragers de kerk
binnen. Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en
kunnen wij ons verder voorbereiden op de dienst, onder voortgaand 
orgelspel.

welkom door de ouderling van dienst

aansteken van de Paaskaars

Wanneer er een gemeentelid overleden is, is er vandaag op deze plaats in 
de liturgie een afkondiging van overlijden, waarbij wij allen gaan staan, 
en na de stilte zingen: 

processielied Wij zoeken hier uw aangezicht
tekst Sytze de Vries, tune Whitsun, zetting Bertram Luard-Selby

(de cantorij komt zingend binnen)

1 cantorij Wij zoeken hier uw aangezicht.
      God, houd uw oog op ons gericht:
      Kyrie eleison!



2 cantorij  Doorbreek de ban van ons gemis
      met licht dat niet te doven is:
      Kyrie eleison!

3 allen

      

4 allen Verschijn ons als de dageraad,
 Gij, Zon die ons te wachten staat:
      Kyrie eleison!

nodiging
liturg In de Naam van God, Die ons bevrijdt van duisternis en kwaad, 

die ons liefheeft zoals we zijn, 
     en ons uitnodigt ons voor te bereiden op de komst van Jezus, 

zijn Zoon: Welkom!
     Genade en vrede voor u en jou.

Wij zijn hier samengekomen uit de drukte van alle dag
en de zorgen die onze agenda bepalen
om te luisteren naar het Goede Nieuws
dat onze Redder geboren zal worden.
Engelen verkondigen zijn komst,
herders horen deze Blijde Boodschap,
koningen brengen het Kind eer.

En wij verheugen ons in de geboorte van Gods Zoon.

   Maar laten we, voor we gaan luisteren naar de verhalen
     en zingen over wat komen gaat,



     bidden voor hen die in het bijzonder bescherming
     en medeleven nodig hebben, waar ook ter wereld:
     voor de zieken naar lichaam en geest,

voor hen die bang zijn voor wat komen gaat,
voor hen die de hoop hebben verloren,
de eenzamen, de onbeminden,
of zij die leven in de schaduw van de dood.

  Dat zij worden gezien in hun duisternis,
dat Christus in hen gekend wordt.
Dat wij elkaar zien en Christus in elkaar herkennen.

     Nemen we mee in ons gebed degenen die ons zijn voorgegaan
     naar het Rijk van God, 

zij die leven in het eeuwig licht.

    Mogen onze gebeden als wierook opstijgen 
voor Gods aangezicht, 

     samen met de woorden die Jezus ons geleerd heeft,
     en die ons altijd ter beschikking staan,
     ook als we zelf geen woorden meer weten:

allen Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.

liturg Dat de EEUWIGE, Schepper van Licht en Liefde 
ons mag zegenen met zijn genade,

   dat Christus ons de vreugde van het eeuwige leven mag 
schenken,

      dat de heilige Geest ons vervullen mag met haar liefde.

allen Amen



praeludium door de organisten
 Sonata a Leona –  Cesario Gussaco (ca. 1550-1620),

eerste lezing Jesaja 9: 1-6 

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

eerste carol Op een God die door de eeuwen
tekst: Henk Jongerius, melodie: Merton, zetting: William Henry Monk

1 cantorij
Op een God die door de eeuwen om zijn trouw bezongen is
wachten mensen heel hun leven tot zijn uur gekomen is.



2 cantorij
Op een God die door de tijden om zijn naam beleden is
wachten mensen alle nachten tot zijn licht verschenen is.

3 allen

 4 allen
Op een God die door de mensen licht en donker heeft bereid
wachten wij van ganser harte tot zijn stem ook ons bevrijdt. 

tweede lezing Jesaja 40: 1-11

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’



Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

tweede carol Sta op er wacht een nieuwe dag
tekst: Sytze de Vries, melodie: This endris nyght, zetting: Ralph Vaughan Williams

1 cantorij
Sta op, er wacht een nieuwe dag,
een stralend morgenlicht!
Alsof de hemel naar je lacht,
zo straalt dan jouw gezicht.

2 allen



3 cantorij
Dit licht trekt alle volken aan, 
breekt in de wereld door.
Het daagt hen uit op weg te gaan,
en brengt hen op jouw spoor.

4 allen
Jouw ogen stralen bij het zien
van heel die lange stoet.
Verenigd zijn de natiën
vol eerbied klinkt hun groet.

5 allen
Hun rijk beladen karavaan
brengt jou zijn eerbetoon.
De stoet draagt al zijn schatten aan
voor hem die bij jou woont.

6 allen
Bij jou, mijn bruid, vindt men het hart
van al wat adem heeft.
Bij jou wordt toch het Woord bewaard
dat allen leven geeft. 

derde lezing Jeremia 23: 1-6

Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten 
en laten verdwalen – spreekt de HEER. Daarom – dit zegt de HEER, de 
God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn
schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. 
Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken 
– spreekt de HEER. Wat er nog van de schapen over is, zal ik 
bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze 
terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik 
zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst 
meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een 
rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal 



voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan 
wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De 
HEER is onze gerechtigheid”.

derde carol  Wee, de herders
tekst: Andries Govaart, melodie: Hemsley, zetting: Thomas Olivers

1 cantorij
Wee, de herders die hun schapen overlaten
aan hun lot, laten dorsten, laten blaten,
oogmerk winst, de mond vol spot.
Herder koning, herder koning, herder koning,
neem het voor uw kudde op!

2 cantorij
Zie, de herder brengt hen samen,
zoekt hen in verlatenheid.
Wie verdwaald, verdreven waren
wijst hij nieuw land, goed en wijd.
allen:

       



3 cantorij
Hoor, God heeft zijn volk doen opstaan,
uit het slavenhuis bevrijd,
ballingen zingend doen teruggaan.
Waarom niet in deze tijd?
allen
Kom bevrijden, kom bevrijden,
kom bevrijden, breng ons thuis, wij zijn bereid. 

vierde lezing Zacharia 9:9-10

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

vierde carol  Juich en zing, Jeruzalem
tekst: Willien van Wieringen, melodie: The call, zetting: Ralph Vaughan Williams

geheel door de cantorij gezongen

1 Juich en zing, Jeruzalem, 
speel en dans uit vreugd' voor hem.
Hij die komt in vredesnaam,
hemels, in ons aards bestaan. 

2 Vaagt het kwaad weg in de strijd,
oordeelt in rechtvaardigheid.
Ezelsveulen is zijn troon,
trouw de parel in zijn kroon.



3 Hij is koning zonder land:
't rijk van God is in ons hart,
grenzeloos van zee tot zee,
vredevaandels draagt Hij mee.

4 Juich en zing, Jeruzalem,
speel en dans uit vreugd' voor hem.
Hij die komt in vredesnaam,
hemels in ons aards bestaan.

vijfde lezing  Jesaja 35:1-10

De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’
Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
Daar zal een gebaande weg lopen,



‘Heilige weg’ genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

vijfde carol Houd goede moed
tekst: Willien van Wieringen, melodie: Herongate, 

zetting: Ralph Vaughan Williams
1 cantorij

Het pad lijkt lang, voelt eindeloos.
Wij lopen door naar wat is beloofd.
God gaat met ons, wijst waar naartoe:
Dus wees niet bang, houd goede moed.

2 cantorij
Wij leven naar het paradijs,
de hemeltuin is doel van de reis.
God schetst voor ons zijn visioen:
dus wees niet bang, houd goede moed.



3 allen

4 allen
De zon kleurt goud de morgenstond,
de regen drenkt de dorstige grond.
God zegent ons, Hij doet ons goed:
dus wees niet bang, houd goede moed. 

zesde lezing  Maleachi 3: 1-5

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens 
zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel 
van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER 
van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal 
overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, 
als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die 
zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als 
goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 
De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, 
zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toe 
komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen 
tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen 
die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen 
onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van 
allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten.



zesde carol Er komt een huis
tekst: Michael Steehouder, melodie: Wae's for me/ John Bell, 

zetting: Graham Maule / Gerrit Baas
allen

1 cantorij
Nu nog de leugens en het grof geweld,
nu nog de leegpraatkraaiers,
nu nog het woord aan goochelaars met geld en
nu nog de macht van grote graaiers. 

allen: refrein

2 cantorij
Maar keert het licht, de wende van de zon,
dan zal de nacht voorbij zijn;
worden wij nieuw zoals het ooit begon
en God zal ons dagelijks nabij zijn. 

allen: refrein



3 cantorij 
Leven voor hen die neergebogen zijn
en recht voor de rechtelozen,
toekomst voor hen die zonder uitzicht zijn,
want God heeft opnieuw voor hen gekozen

allen: refrein

zevende lezing Marcus 1: 1-15

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. -
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging - en de 
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo 
vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en 
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de 
Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe 
mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen 
en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag 
dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de 
riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, 
maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
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.’
Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef 
hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij 
leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij
Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is 
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht 
geloof aan dit goede nieuws.’



zevende carol Hoor, hoe de goede tijding luidt
tekst: Sytze de Vries, melodie: Illsley, zetting: John Bishop

1 cantorij
Hoor, hoe de goede tijding luidt:
God roept een nieuwe wereld uit,
het land dat veelbelovend is
en waar zijn gratie koning is.

2 allen

3 cantorij
Nooit dichterbij was deze dag,
nooit klaarder straalde Gods gezag.
Dit land gaat open, ook voor u.
Kom niet te laat, die dag is nu!

4 allen
Keer op uw schreden, zoek dat Rijk
waar God regeert, zijn trouw u blijkt.
Hij is het, die uw toekomst draagt
en u om uw vertrouwen vraagt. 



achtste lezing Romeinen 8: 28-39

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn 
voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van 
tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om 
het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn 
van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij 
ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en 
wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 
hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 
vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, 
die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat 
zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of 
vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat 
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als 
schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 
hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte 
noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus 
Jezus, onze Heer.

achtste carol Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd
tekst: Sytze de Vries, melodie: Bont-Newydd/ Jeuan Gwyllt, zetting: Gerrit Baas

1 cantorij
Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd,
uw Geest ons als geleide toegezegd.
Uw liefde is de grond van ons bestaan;
Gij daagt ons uit dezelfde weg te gaan.

2 cantorij
Wij zijn door U gekend sinds het begin
en dat alleen geeft onze dagen zin.
Gij hebt ons tot dit ene voorbestemd:
te leven als geroepen door uw stem.



3 cantorij
Ieder van ons is U een kostbaar kind,
dat aan uw hart begin en einde vindt.
Gij ziet in elk van ons uw eigen Zoon,
die door geen macht ter wereld wordt onttroond. 

4 allen

5 allen
Hemel of aarde, noch wat is of wacht,
heeft over ons uiteindelijke macht.
Want Gij alleen bepaalt voorgoed mijn lot;
uw liefde blijft mijn anker, Gij mijn God.

negende lezing Lucas 1: 26-35 en 38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël 
ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de 
Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 
zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen 
haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister,
je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 
noemen. Hij 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. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog 
nooit gemeenschap met een man gehad.’ De 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.

negende carol Op aarde plant het kwaad zich voort
tekst: Willem Barnard, melodie: Veni Emmanuel, zetting: Gerrit Baas

1 cantorij
Op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord,
het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
o wijsheid, daal als vruchtbare taal.
Weest blij, weest, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2 cantorij
Verlichte wolk en lopend vuur,
zo waart Gij eens op aarde hier,
die onze Heer en Meester zijt,
zie neer en kom in majesteit.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël.

3 cantorij
Ja kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw!



allen

4 cantorij
Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,
die opendoet en niemand sluit
het huis van dood en duisternis
waarin uw volk gekluisterd is!
allen
O kom, ja kom, Immanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël.

5 cantorij
Daag op, o grote dageraad, 
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood. 
allen
Weest blij, weest blij O, Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

 6 cantorij
Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
allen
O kom, ja kom, Immanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël.



7 cantorij
Zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil,
wees uw belofte, neem ons aan,
Immanuël, bewijs uw naam!
allen
O kom, ja kom, Immanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël.

responsie
cantorij

Ik zie van verre:
de Heer, Hij komt met macht, een wolk bedekt de hele aarde.
Gaat Hem tegemoet en zeg tot Hem:
zijt Gij degeen die komen zou om te richten over uw volk Israël?
Groten en kleinen, rijken en armen, allen tezamen,
gaat Hem tegemoet en zeg tot Hem:
Hoor ons, Herder van Israël, Gij die Jozef weidt als schapen,
zeg ons, zijt Gij degeen die komen zal?
Wek op uw macht, o Heer, en kom
om te richten over uw volk Israël.
Aan de Vader en de Zoon zij glorie,
de heilige Geest gelijke ere.
Ik zie van verre: de Heer, Hij komt met macht;
een wolk bedekt de hele aarde.
Gaat Hem tegemoet en zeg tot Hem:
zijt Gij degeen die komen zou om te richten over uw volk Israël?



slotgebed
liturg Laten wij bidden:

Wek op uw macht, o Heer, en kom!
Breng ons weer tot leven,
doe de toekomst oplichten
als liefde en trouw elkaar omhelzen,
recht en vrede elkaar begroeten,
en waarheid uit de aarde opbloeit.
Want U bent het die wij verwachten. 

allen Amen

zegen
liturg De zegen van de Liefdevolle God,

Vader, Zoon en Heilige Geest,
moge je omringen en bij je blijven
alle dagen van je leven. 

allen Amen

orgelspel    Allegro vivace  – Alexandre Guilmant (1837-1911),

Hierna verlaten wij de kerkzaal. 

Bij de uitgang vindt de collecte plaats. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om in de Potkamp koffie of thee te 
komen drinken en elkaar te ontmoeten. 



Advent Festival of Nine Lessons & Carols

Het Festival of Nine Lessons & Carols stamt uit een traditie van kerstvieringen 
uit het Engeland van rond 1900. Het werd voor het eerst gehouden  op de 
kerstavond van 1918 in het King’s College te Camebridge. Initiatiefnemer Eric 
Milner-White baseerde deze viering op  een reeks van negen lezingen en 
liederen. Zo’n geheel van negen lezingen plus gezangen is al terug te vinden in 
de Metten, de nachtelijke getijdendienst in de kloosters. Op feestdagen 
bestond de Metten namelijk uit drie nocturnen, drie reeksen van drie psalmen,
drie lezingen en drie responsories. De responsories werden, met het oog op 
het ‘gewone volk’, door Milner-White grotendeels vervangen door eenvoudige 
liederen, de z.g. carols. Hoewel er aanvankelijk  alleen een versie voor de 
Kerstnacht bestond, beschikken we tegenwoordig over drie versies: één voor 
de adventstijd, één voor de kersttijd, één voor de tijd na kerst: de Epifanie.

De opbouw van dit Festival of Lessons & Carols is als volgt:

Processielied de cantorij komt zingend binnen
Nodiging (The Bidding Prayer)een gebedsoproep door de voorganger, 

beantwoord door de gemeente met het Onze 
Vader

Negen lezingen en negen liederen
over wat aan de orde komt in de Advent zoals 
voorspellingen van  verschillende profeten, het 
bezoek van de engel Gabriël aan Maria,  de 
ontmoeting van Maria en Elisabeth enz.

Responsie antwoordlied, gezongen door de cantorij
Slotgebed
Zegen

Ieder lied dat wordt gezongen heeft een aantal coupletten waarbij gemeente 
en cantorij elkaar afwisselen. Soms is er sprake van een "descant-voice", een 
bovenstem, die gezongen wordt door de sopranen van de cantorij.
Traditiegetrouw worden de lezingen verricht door verschillende 
personen.


