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  LICHT (Uit: Kerstlicht - lichte gedachten voor donkere dagen) 
                                                          Laten wij licht zijn  
                                                          voor elkaar. 

Laten wij  
de aarde maken  

tot een plek waar  
vrede rijpt. 

Laten wij openstaan  
voor het Licht, 
en de warmte  

die wij ontvangen  
als een buffer  

opslaan in ons hart. 
Laten wij Licht zijn  

voor elkaar, 
ook wanneer er  

donkere dagen komen  
en het kil wordt  
om ons heen. 

Laat ons hart dan opengaan  
als een reservoir  

van warmte 
die het leven  

  lichter maakt. 
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Festival of Lessons and Carols 
 

Derde Advent – Zondag  13 december 2015, 19.00 uur 
Gereformeerde Kerk Lunteren 

 
 
‘Exultate’  
Als een rode draad loopt het thema ‘Exultate’ ofwel  ‘Jubel!’ vanavond  
door alle liedteksten, mede vanwege Kavóca’s mijlpaal: haar 20 jarig bestaan.  
‘Vier, naast het gedenken van gebrokenheid in de wereld, de mijlpalen in het 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. 
 
Advent, een tijd van verwachten, inkeer, afstemmen óp en bezinnen op onze 
oorsprong. Te midden van veel commerciële kerstretoriek getuigen de Lessons 
& Carols van devotie en vertrouwen op Gods aanwezigheid in een turbulente, 
moderne wereld en gedenkt het de komst van Jezus naar ons, op aarde. 
 
In de verwachting en de geboorte van Jezus, gedenken we de mysterieuze 
geboorte van íeder mens. Een mysterie dat zich talloze keren voltrekt, maar  
altijd bijzonder en nieuw blijft! Telkens houdt het heelal de adem in…  
Een mens komt aan het licht! Een nieuw mens, die op het toneel van het leven  
een heel eigen rol zal gaan spelen.  
Het adventslicht symboliseert de verwachting van de Heelwording  
en verandering, dat al onze tegenstellingen zich in het Licht van God  
met elkaar verzoenen en heel worden. 
Advent wil ons binnen het kerkelijk jaar vertrouwd maken met het  
alert blijven op het geheim van onze menswording.  
 
Kavóca wil op het alert blijven graag een bijdrage leveren met haar advents-  
en kerstoptredens en met haar muziek een venster bieden op de eeuwigheid.  
 
Wij wensen u toe dat u in deze advents- en kersttijd iets van de inhoud en de 
muzikale glans kunt meenemen. 
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O come let us adore Him, Christ the Lord. 
 

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

 
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. 
 
Samenzang NLB 477: 5 
 
5. Zingt aarde en hemel, zingt nu eng’lenkoren, 
Zingt alle scharen rondom de troon: 
‘Glorie aan God en vrede voor de mensen!’ 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning! 
 
Zending en zegen 
 

 
Kavóca en samenzang uitlopend ‘Laudate Dominum’ – Taizé   
(1e x koor,  waarna allen afw. Latijn-Nedederlands en koor descant) 
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kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, 
hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, 
noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het Woord is vlees 
geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van 
de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.  
 
Koor ‘Domine Fili unigenite’ – A. Vivaldi (1678 – 1741) (deel 7 uit ‘Gloria’ in D) 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.    Heer, enig geboren Zoon, Jezus Christus. 
Samenzang ‘Aan U Vader alle Glorie’ (Praise my soul the King of Heaven) – J. Goss 

          t: S. de Vries/descant P. Leddington Wright (naar 1 Cor. 15: 57) 
A1 en 2, A3 (met descant) 
 
Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van Uw trouw,  
die met Vrede uit den hoge onze aarde nieuw bedauwt.  
U de ere, U de glorie, Zon die ons in leven houdt.  
 
Om de Zoon, U alle glorie, Woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie, Woord op onze tong gelegd.  
 
Door de Geest, U alle glorie, die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft.  
U de ere, U de glorie, Adem die in mensen leeft.  
 
Inzameling van de gaven  
 
Kavóca (tijdens de collecte)  
 
‘Exultate, Jubilate‘ (motet) – K. Jenkins (b. 1944) 
 
Exultate, jubilate, O vos animae beatae. Verheugt u en jubel, o jullie gezegende mensen. 
Exultate, jubilate, dulcia cantica canendo Verheugt u en jubel! Laat ons mooie liederen zingen 
cantui vestro respondendo,   en moge in antwoord op ons zingen 
psallant aethera cum me.   de hemel met ons mee zingen. 
  
Samenzang NLB 477 ‘Komt allen tesamen’ A1 – A2 (2 met Descant) – A4  
1 Komt allen tesamen, jubelend van vreugde; 
komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning! 
 

2 Sing, choirs of angels, sing in exultation,       
sing all ye citizens of heaven above;        
glory to God-in-the-highest:         

 3

Luthine Postuma, 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS 
 
Medewerkenden: 
 
Ds. Wim Scheltens, voorganger 
Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ o.l.v. Luthine Postuma 
Jan Broekhuis, vleugel en Margret Spelt, orgel 
 
VOORAF 
 
Deze dienst, sedert oude tijden gehouden, kwam opnieuw in gebruik in het begin van 
de vorige eeuw in Engeland in de Chapel van Kings’ College, Cambridge. Door de grote 
bijval ontstond later een ruime verspreiding over het land. Al vele jaren is deze  traditie 
ook in Nederland in veel kerken een goed gebruik. 
 
De Carols die gezongen worden, zijn doorgaans heel oud: ze vertellen ons van Kerst, 
maar ook over de andere heilsfeiten. De lezingen worden afgewisseld met Hymns en 
Carols die op de lezingen van toepassing zijn of die de lezingen aanvullen. Naast Carols 
gezongen door het koor is er i.s.m. Kavóca ook veel ruimte voor samenzang. 
 
De Adventstijd wil ons binnen het kerkelijk jaar vertrouwd maken met het geheim van 
de menswording van Gods Zoon. De lezingen vertellen ons het verhaal van onze 
verlossing en roepen ons op de Heer welkom te heten: in ons hart, huis, leven. 
 
In deze viering willen wij samen de vreugde en de aanbidding symboliseren, die ieder 
Christen ervaart bij de viering van de komst van onze Heer Jezus Christus, Verlosser 
van de mensen. Het grootste geschenk dat de wereld ooit heeft ontvangen: de Levende 
is in ons midden. U allen een heel goed samenzijn gewenst! 
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K – koor / A – allen  
Descant – koorbovenstem 
Welkom en mededelingen, klokgelui en verstilling  
FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 
 
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) 
 
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. 
 
(we gaan staan) 
 
3 In de stad van koning David   in het stro, daar vind je Hem; 
In de stal van Bethlehem,  Deze Koning is een Knecht, 
ligt de Heiland in de kribbe,   Hij brengt mensen weer terecht. 
 
4 Alle dagen van Zijn leven  5 Eénmaal zullen wij aanschouwen, 
heeft  dit Kind ons liefgehad.  wat ons hart nu nog verwacht; 
met ontferming diep bewogen, gaat Zijn Liefde zich ontvouwen 
over wie geen herder had.  Als het einde van de nacht. 
Hij, die alle mensen weidt  Hij zal stralen als de Zon 
Met Zijn staf van lieflijkheid.  toen de eerste dag begon. 
Beginwoord en groet (staande)  
 
(we gaan zitten) 
 
EERSTE LEZING: Genesis 3: 8-19 (de 1e profetie van de komst van Christus) 
 
8Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de 
mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. 9En de HERE God riep de 
mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? 10En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik 
bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat 
gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 12Toen zeide de mens: 
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with humble love and holy fear.   met nederige liefde en eerbied. 
In the land that lies before Thee,  In het land dat voor U ligt: 
Forget not us who linger here!   Vergeet ons niet, die hier nog verwijlen.  
May the shepherd’s lowly calling,  Bewaar het nederige gebed van de herders 
ever to Thy heart be dear!  eeuwig als een kostbaar geschenk in Uw hart. 
 
Blest are ye beyond all measure,   Mateloos gezegend bent U, 
thou happy father, mother mild!   gelukkige vader en liefelijke moeder. 
Guard ye well your heav’nly treasure,  Bewaak uw hemelse Schat goed. 
the Prince of Peace, The Holy Child!  de Vredevorst, het Heilig Kind! 
God go with you, God protect you,  God is met jullie en God beschermt jullie 
guide you safely through the wild! Hij leidt jullie veilig door de woestenij! 
 

(wij gaan staan) 
 
Samenzang NLB 481: 1, 2 (met Descant) en 3 
 
1 Hoor, de englen zingen de eer 2 Hij, die heerst op 's hemels troon, 
van de nieuw geboren Heer!  Here Christus, Vaders Zoon, 
Vreed' op aarde, 't is vervuld:  wordt geboren uit een maagd 
God verzoent der mensen schuld. op de tijd die God behaagt. 
Voegt u, volken, in het koor,  Zonne der gerechtigheid, 
dat weerklinkt de hemel door,  woord dat vlees geworden zijt, 
zingt met algemene stem  tussen alle mensen in 
voor het kind van Bethlehem!  in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen d’ eer  Hoor, de englen zingen d’ eer 
van de nieuw geboren Heer!  van de nieuw geboren Heer! 
 

3 Lof aan U die eeuwig leeft   ons tot redding uit het graf, 
en op aarde vrede geeft,  dat wij ongerept en rein,  
Gij die ons geworden zijt,   nieuwgeboren zouden zijn. 
taal en teken in de tijd,  Hoor, de englen zingen d’ eer,  
al uw glorie legt Gij af,   van de nieuw geboren Heer! 
 
(wij gaan zitten) 
 
NEGENDE LEZING: Johannes 1: 1-14 
 
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne 
bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In 
het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze 
kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, 
maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de 
wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij 
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erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en 
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.  
 
Koor ‘Silent night’ – arr. R. Prizeman/arr. J Bremer 
 
Silent night, holy night. All is calm, all is bright.  
Round yon virgin Mother and Child. Holy Infant so tender and mild.  
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace.  
Silent night, holy night. Shepherds quake at the sight.  
Glories stream from heaven afar. Heavenly hosts sing Allelujah. 
Christ the Saviour is born. Christ the Saviour is born.  
 
Silent night, holy night. Son of God, love's pure light. 
Radiant beams from Thy holy face. With the dawn of redeeming grace.  
Jesus Lord at Thy birth. Jesus, Lord at Thy birth.  
 
Stille nacht, heilige nacht. Alles in rust, sluimert zacht, rond de moeder en het Kind. 
Lieflijk Kind zo lief en zo teer, sluimer in hemelse vrede. 
 
Stille nacht, heilige nacht. Herders beven van angst, uit de hemel klinken lofprijzingen. 
Engelenkoren zingen: Halleluja. Heden is Jezus, de Heiland, geboren. 
 
Stille nacht, heilige nacht. Zoon van God. Licht van liefde. Stralend licht omgeeft  
Uw goddelijk gelaat. De eerste tekenen van Uw oneindige genade. Jezus, Heer, bij Uw geboorte. 
 
Aansluitend samenzang NLB 483: 3 
 
3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 
 

Koor ‘The shepherd’s farewell to the Holy family’ – H. Berlioz (1803 - 1869) 
 
Thou must leave Thy lowly dwelling,  U moest Uw bescheiden woning verlaten, 
the humble crib, the stable bare.   de nederige kribbe, de kale stal.   
Babe, all mortal babes excelling,   Liefelijk Kind, die alle stervelingen overtreft 
content our earthly lot to share.   en bereid bent ons aardse lot te delen. 
Loving father, loving mother,   Liefhebbende vader, liefhebbende moeder 
shelter Thee with tender care!  beschermen U met liefelijke zorg! 
 
Blessed Jesus, we implore Thee   Gezegende Jezus, wij smeken U 
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De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. 
13Daarop zeide de HERE God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang 
heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. 14Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan 
hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult 
gij eten, zolang gij leeft. 15En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen 
uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel 
vermorzelen. 16Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met 
smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. 17En tot 
de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden 
had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten 
zolang gij leeft, 18en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; 19in het 
zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen 
zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. 
 
Koor ‘The Truth from Above’ – R. Vaughan Williams (1872-1958) 
(Solo Chris Postuma) 
This is the truth sent from above,  Dit is het ware verhaal, van God. 
the truth of God, the God of love.  De waarheid van de God van Liefde. 
Therefore don’t turn me from your door,  Wijs me daarom niet de deur, 
but hearken all, both rich and poor.  maar luister allen, rijk en arm! 
 
The first thing which I do relate,   Het eerste wat ik u vertel, is dat God 
is that God did man create.   de wereld schiep. Het volgende dat 
The next thing which to you I'll tell:  ik tot u zeg is, de vrouw werd geschapen 
woman was made with man to dwell.  om met de man te leven. 
 
(Solo Lucie Tromp) 
Thus we were heirs to endless woes,  Eindeloos verdriet was ons deel, 
till God the Lord did interpose.   totdat God ingreep. 
And so a promise soon did run:   En Hij al spoedig beloofde 
that He would redeem us by His Son.  dat Hij ons zou verlossen door Zijn Zoon. 
 
And at that season of the year,   En in die tijd van het jaar 
our blest Redeemer did appear.   kwam de gezegende Verlosser. 
He here did live and here did preach,  Hier leefde Hij en predikte 
and many thousands He did teach.  en onderwees Hij vele duizenden. 
 
Thus He in love to us behaved,   Gedreven door Zijn Liefde voor ons, liet Hij 
to show us how we must be saved.  ons zien hoe we behouden kunnen worden 
And if you want to know the way:  En als je wilt weten hóe; neem blijmoedig  
be pleased to hear what He did say.  aan wat Hij ons heeft voorgeleefd. 
 
TWEEDE LEZING: Genesis 22: 15-18  
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15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16 Hij zei: 
‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, 
je enige, niet hebt onthouden, 17 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 nakome-
lingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18 En alle volken op aarde zullen 
wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’  
 

Koor en samenzang NLB 281 ‘Wij zoeken hier Uw aangezicht’ – t: S. de Vries  
K1 - A2, 3, 4 en 5  
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2. Verschijn ons als de Dageraad,  
Gij, Zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 
 
3. Toon ons Uw Zoon als Bron van Licht,  
als weerglans van Uw aangezicht: Kyrie eleison! 
 
4. Dat ieder die zich tot Hem wendt,  
de gloed van Uw genade kent: Kyrie eleison! 
 
5. Wij vragen Vrede voor elkaar,  
maak Gij om Hem ons bidden waar: Kyrie eleison! 
 
DERDE LEZING: Jesaja 9: 1-3, 5-6  
 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt  
ziet een schitterend licht.  
Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen.  
2 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.  
3 Het juk dat op hen drukte,  
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,  
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  
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O Jezus, Licht der wereld,    waarmee wij allen falen, 
Verlicht mij, dat ik weet     maar houd die grote last, 
Waarmee ik U moet eren,    de wereld met haar kwalen, 
U waardig welkom heet.     in Uw erbarmen vast. 
 
 
Meditatief woord 
 
ZEVENDE LEZING: Lucas 2: 1-13 
 
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.  
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’. 
 
Samenzang NLB 487: 1, 2  
 
Eer zij God in onze dagen,  Eer zij God die onze Vader 
eer zij God in deze tijd.  En die onze Koning is. 
Mensen van het welbehagen,  Eer zij God die op de aarde 
roept op aarde vrede uit.  Naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo,   Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo.   Gloria in excelsis Deo. 
 
ACHTSTE LEZING: Lucas 2: 15-20  
 
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.’ 
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze 
het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd 
over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
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de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 
32 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. 33 Tot in eeuwigheid zal 
hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’  
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 
gemeenschap met een man gehad.’ 35 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. 36 Luister, 
ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, 
ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 
37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met 
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.  
 

Koor: ‘Resonet in laudibus’ – M. Praetorius (1571 - 1621) 
Resonet in laudibus    Laat weerklinken in lofprijzing 
cum jucundis plausibus    met vrolijk handgeklap 
Sion cum fidelibus.    door Sion en de getrouwen. 
 
Apparuit quem genuit Maria.   Hij is verschenen, gebaard door Maria. 
Sunt impleta, quae praedixit Gabriel.  Al wat Gabriël heeft voorzegd is in vervulling gegaan. 
Eia, eia, virgo Deum genuit   Zie God, geboren uit een maagd 
Quem divina voluit clementia.   zoals de Goddelijke goedertierenheid het heeft gewild. 
Hodie apparuit in Israel.   Hij is verschenen in Israël. 
Ex Maria virgine est natus Rex   Uit Maria is een Koning geboren, 
magnum nomen Domini Emanuel,  de grote naam van de Heer, Immanuël, 
quod annunciatum est per Gabriel.  hetgeen door Gabriël is voorzegd. 
 
Christus, natus hodie   Christus, vandaag geboren 
ex Maria Virgine    ontvangen door de maagd Maria 
sine viri semine:    zonder tussenkomst van een man: 
Apparuit ...    Hij is verschenen, gebaard door Maria. 
 
Deo laus et gloria,   God alleen de eer, 
Virtus est victoria   moed heeft overwonnen. 
Perpete memoria    Voor eeuwig blijven herinneren 
Apparuit ...    dat Hij is verschenen, gebaard door Maria. 
 
Samenzang LB 441: 1 en 5 ‘Hoe zal ik U ontvangen?’ 
 

Hoe zal ik U ontvangen,     Niets dreef U uit den hoge 
wat wordt mijn eerste groet?    naar wat wij mensen zijn, 
U, ieders hartsverlangen,     dan Liefde, louter Liefde. 
vervult ook mij met gloed!    U ziet de schuld en pijn, 
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5 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.  
6 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.  
 
Koor en Samenzang – ‘Come, Thou long-expected Jesus’  

J. Stainer (1840-1901) - arr. P. Leddington Wright  
K 1 – A2, 3, 4 en 5 (5 met Descant) 
 
1. Come, Thou long-expected Jesus,      2. Kom, o langverwachte Heiland,           
born to set Thy people free.   Die uit alle nood bevrijdt.   
from our fears and sins release us. Doe ons hier Uw Vrede vinden,       
Let us find our rest in Thee.  rust in U, nu en altijd.  
 
3. Om ons weer tot God te brengen   4. Laat Uw Geest in ons de kracht zijn, 
werd Gij mens, aan ons gelijk,  tot aanbidding, dienstbetoon. 
Liefde, Die in ons wilt wonen,              Volgend U, Heer, in Uw voetspoor,   
sticht in ons Uw Koninkrijk.  naar Uw glorierijke troon.  
 
5. Hemelhoog zingt men Uw glorie.  
Eng’lenstem en mensenmond 
Roemt Uw Liefde, Uw Victorie,  
’t Loflied zingt de aarde rond! Amen! 
   
VIERDE LEZING: Micha 4: 2-3 en 5: 1-4a  
 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons 
onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt Zijn 
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over 
grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun 
speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer 
weten wat oorlog is. 
 
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die 
voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 
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Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als 
een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven 
naam. Zij zullen veilig wonen, want Hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en Hij brengt Vrede.  
 
Koor ‘Bethlehem Down’ - P. Warlock (1894-1930) 
 
When He is King,    Wanneer Hij Koning is, zullen we 
We will give Him the King’s gifts.  Hem koninklijke geschenken geven. 
Myrrh for its sweetness     Mirre om zijn zoetheid, 
and gold for a crown,    en goud voor een kroon, 
Beautiful robes’, said the young girl to Joseph. ‘Mooie mantels’, zei Maria tegen Jozef. 
Fair with her first-born on Bethlehem Down. met haar eerstgeborene bij de heuvels van Bethlehem. 
 
Bethlehem Down is full of the starlight.  Bethlehem is vol van het licht van de sterren. 
Winds for the spices and stars for the gold. Wind draagt specerijen, en sterren voor het goud. 
Mary for sleep and for lullaby music.  Maria zingt slaapliedjes en  
Songs of a shepherd, by Bethlehem fold.  het lied van een herder bij de stal. 
 
When He is King, they will    Wanneer Hij Koning is, zullen 
clothe Him in grave-sheets,   zij Hem kleden in grafdoeken. 
myrrh for embalming and wood for a crown. mirre voor balsemen, en hout voor een kroon. 
He, that lies now in the white arms of Mary, Hij die nu in de blanke armen van Maria  
sleeping so lightly, on Bethlehem Down.  ligt te slapen, bij de heuvels van Bethlehem. 
 
Here, He has peace and a    Hier heeft Hij vrede en een 
short while for dreaming,   korte tijd om te dromen. 
Close-huddled oxen     Dicht bij elkaar gekropen runderen 
to keep Him from cold.    om de kou van Hem te weren.  
Mary for love and for lullaby music.  Maria voor liefde en slaapliedjes zingend. 
Songs of a shepherd, by Bethlehem fold.  het lied van een herder bij de stal. 
 
VIJFDE LEZING: Jesaja 11: 1-3 en 4-10 
 
1 Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,  
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.  
2 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.  
3 Hij ademt ontzag voor de HEER;  
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  
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noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.  
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen  
en trouw als een gordel om zijn heupen.  
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,  
een panter vlijt zich bij een bokje neer;  
kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.  
7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen;  
een leeuw en een rund eten beide stro.  
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,  
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.  
9 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.  
10 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.  
 
MEDITATIE:  EERST BELOOFD, DAN GELOOFD, DAAROM: EXULTATE – JUBEL! 
 
Samenzang NLB 439: 1, 2 en 4 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
 
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. 
 
4. O Jezus, maak mij arme in deze heil’ge tijd 
uit goedheid en erbarmen zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan Uw stal, dit hart Uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen ik U lofzingen zal. 
 
ZESDE LEZING: Lucas 1: 26-38 
 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 
27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en 
zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het 
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar 


