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Welkom! 
In deze viering volgens Engelse traditie bewegen we ons van het donker naar het licht. We 
verheugen ons op de komst van het kerstkind dat het licht in de wereld brengt.  
 
De traditie om in de adventstijd een carolservice te houden is ontstaan in Cornwall in de 
negentiende eeuw. Het idee om carols in een kerkdienst te gebruiken kwam destijds van de 
nog jonge theoloog Somerset Walpole, die in het anglicaanse bisdom Truro educatief werk 
verrichtte. Hij deed zijn vondst de bisschop van Truro aan de hand die op kerstavond meer 
mensen naar de kerk wilde trekken, zodat ze niet in de kroeg zouden belanden. De 
kathedraal van Truro was toen trouwens in aanbouw en een houten gebouw deed tijdelijk 
dienst als noodkerk. Voor de kerstnachtdienst van 1880 werkte de bisschop, Edward White 
Benson, het idee van Walpole verder uit. Benson gebruikte daarbij een oude vorm voor 
nachtdiensten (metten) en kwam zo tot een liturgie van negen lezingen omlijst met carols. 
De lezingen werden door mensen met verschillende functies binnen de kerk gelezen, te 
beginnen met een koorknaap en eindigend met de bisschop zelf. In de serie lezingen werd 
de betekenis van Kerst duidelijk gemaakt, waardoor een preek achterwege kon blijven. Een 
gouden formule. 
 
Zijn Festival of Lessons and Carols werd jaren later in 1918 opgepakt door Eric Milner-White 
van King’s College in Cambridge. Ook hier werden de lezingen in hiërarchische lijn gelezen: 
eerst een jonge leerling, dan een oudere student, vervolgens docent, rector, enz. Tien jaar 
later werd deze viering vanuit King’s college door de BBC live uitgezonden, eerst via de radio, 
later ook op t.v. Miljoenen mensen in meer dan 300 landen volgen jaarlijks wereldwijd deze 
uitzendingen, waardoor de kerstnachtdiensten een enorme bekendheid hebben gekregen.  
 
Carol komt van carola, dat rondedans betekent. De oudste carols stammen uit de 
middeleeuwen en de muziek ervan is eenvoudig, volks en populair. Zo hebben ze vaak 
meezingrefreinen. De liedjes werden gezongen wanneer mensen buiten bij elkaar kwamen 
om te zingen en te dansen op het kerkplein. Een carol is dus niet altijd een kerstlied, alleen 
christmascarols zijn kerstliederen. Vanaf de 15e eeuw werden populaire christmascarols ook 
ingezet tijdens kerstprocessies. Zo bloeide de christmascarol, totdat de protestantse 
Cromwell in 1647 het hele Kerstfeest afschafte. Hoewel het Kerstfeest later terugkeerde, 
bleven de carols verbannen totdat hun herontdekker Walpole op het idee kwam om ze in te 
zetten om mensen naar de kerk te trekken op kerstavond. 
 
Door de nieuwe formule was de zoektocht naar kerstliederen vervolgens niet meer te 
stuiten. Ook kerstliederen van buiten de landsgrenzen werden ontdekt. De liturgie met de 
negen lessons is sinds het begin ongewijzigd gebleven (hoewel bijbelgedeelten nog eens 
veranderden) maar veel nieuwe carols hebben we inmiddels leren kennen.  Jaarlijks wordt 
voor het King’s College Choir, dat nu onder leiding van Daniel Hyde staat, een nieuwe 
christmascarol gemaakt.  
 
De carols zijn ieder jaar weer een beetje anders. Met één uitzondering: sinds 1919 is 
onafgebroken de openingscarol Once in royal David’s city. Wanneer we dit lied horen, weten 
we dat het Kerstfeest op handen is. 
Els Dijkerman 
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In deze vespers: 

Gilde der Beiermeesters. 

Voorganger: Rev. Drs. Alja Tollefsen 

Lectoren: Jan de Beij, Lea Meijnen. 

Capella Gudula:  Harmke ten Have, Judith ten Have, Corinne Ovinge-Best, 

Rosanne Reitsema, Eduard Ponten, Marcel van Os, Egbert van Hattem, Jurriaan 

Poesse, Gerrit Jan Hamerslag, Karin Bonnes, Marijke Steemers, Baukje Toren,  

Leiding: Els Dijkerman 

Orgel: Wilbert Berendsen. 

Bloemen, kaarsen: Gerdien Jimmink 

Samenstelling: Els Dijkerman. 
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Het Gilde der Beiermeesters luidt de klokken. 
 
Organ Prelude  
The congregation is asked not to talk during the organ music. Gelieve niet te praten tijdens de orgelmuziek. 

 
Er is een afwisseling tussen luistercarols en meezingcarols. U wordt van harte uitgenodigd 
om tijdens de viering de vetgedrukte delen mee te zingen.  
 

Enjoy your time of worship, reflection and singing! 
 
Processional Hymn: "Once in Royal David's City"   

- Please stand for the entry of the procession     - 

Once in royal David’s city, Stood a lowly cattle shed, 
Where a mother laid her Baby, In a manger for His bed: 
Mary was that mother mild, Jesus Christ, her little Child. 
 
He came down to earth from heaven, Who is God and Lord of all, 
And His shelter was a stable, And His cradle was a stall: 
With the poor, and mean, and lowly, Lived on earth our Saviour holy. 
 

 
 
For He is our childhood's pattern; Day by day, like us, He grew; 
He was little, weak, and helpless,Tears and smiles, like us He knew; 
And He cares when we are sad, And he shares when we are glad. 
 
And our eyes at last shall see Him,Through His own redeeming love; 
For that Child so dear and gentle, Is our Lord in heaven above: 
And He leads His children on, To the place where He is gone. 

Not in that poor lowly stable, With the oxen standing by, 
We shall see Him; but in heaven, Set at God's right hand on high; 
Where like stars His children crowned, All in white shall wait around. 

T: Cecil Frances Alexander, 1818-1895, M: Henry J. Gauntlett, 1805-1876 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Processional_hymn
https://en.wikipedia.org/wiki/Once_In_Royal_David's_City
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Bidding prayer 

Beloved in Christ, as we await the great festival of Christmas, let us prepare ourselves so that we may 

be shown its true meaning. Let us hear in lessons from Holy Scripture how the prophets of Israel 

foretold that God would visit and redeem his waiting people. Let us rejoice, in carols and hymns, that 

the good purpose of God is being mightily fulfilled. Let us celebrate the promise that our Lord and 

Saviour, Jesus Christ, will bring all people and all things into the glory of God’s eternal kingdom.  And 

let us make this Chapel, dedicated to St Andrew glad with our carols of praise. 

But first, let us pray for the world which God so loves, for those who have not heard the good news. 

And let us pray for the needs of his whole world; for peace and goodwill over all the earth; for unity 

and brotherhood within the Church he came to build, that it may be freed from all evil and fear, and 

may in pure joy lift up the light of the love of God.  

These prayers and praises let us humbly offer to God; and then let us listen together to the words 

which Christ himself taught us: 

All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name;  
thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven.  Give us this day our daily bread. 
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. 
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and 
the glory, for ever and ever. Amen.   
 
R: The Almighty God bless us with his grace: Christ give us the joys of everlasting life: and unto the 
fellowship of the citizens above may the King of Angels bring us all. 
All: Amen. 

 
Geliefden in Christus, we wachten op het grote feest van Kerstmis. Laat ons daarop voorbereiden, 
zodat we de ware betekenis ervan tot ons mag doordringen. We horen in de Schriften hoe de 
profeten van Israël voorzegd hebben dat God ons zou bezoeken en zijn wachtende mensen zou 
verlossen. Laten we ons verheugen in kerstliederen, dat het goede nieuws is voldaan. Laten we de 
belofte, dat onze Heer en Heiland alle mensen en alle dingen in de heerlijkheid van Gods eeuwige 
koninkrijk zal brengen, vieren. En laat ons deze kerk, gewijd aan Gudula, verblijden met onze lof- en 
kerstliederen. 
Maar laat ons bidden voor de wereld die God zo liefheeft, voor degenen die niet gehoord hebben van 
het goede nieuws. En laten we bidden voor de noden van zijn hele wereld; voor vrede en goede wil 
over de gehele aarde. Hij kwam in de wereld om te bouwen aan eenheid en broederschap. Dat allen 
mogen worden bevrijd van alle kwaad en angst. Dat heel de wereld zich mag verblijden in het licht 
van de liefde van God. Laat ons deze gebeden God nederig aanbieden en laat ons samen bidden in de 
woorden die Christus zelf ons leerde: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Amen. 
 

-Please sit; we gaan zitten- 
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Carol: God rest you merry gentlemen 

allen: 

 
 
2 From God our heavenly Father a blessed angel came, 
And unto certain shepherds brought tidings of the same, 
How that in Bethlehem was born  the Son of God by name: O tidings ... 
 
3 The shepherds at those tidings rejoiced much in mind, 
And left their flocks a-feeding in tempest, storm and wind, 
And went to Bethlehem straightway, this blessed Babe to find: O tidings ... 

4 But when to Bethlehem they came whereat this Infant lay, 
They found Him in a manger, where oxen feed on hay; 
His mother Mary kneeling  unto the Lord did pray: O tidings ... 

5 Now to the Lord sing praises, all you within this place, 
And with true love and brotherhood each other now embrace; 
This holy tide of Christmas all other doth deface: O tidings…. 

Words: traditional, Melodie:trad. arr David Wilcocks 

 
vertalingen van de lessons vindt u achterin dit liturgieboekje 
First Lesson: Genesis 3.8-15, 23-24; The fall  

They heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze, and 

the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the 

garden. But the Lord God called to the man, and said to him, ‘Where are you?’ He said, ‘I heard the 

sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.’ He said, ‘Who 

told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat?’ 

The man said, ‘The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit from the tree, and I ate.’ 
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Then the Lord God said to the woman, ‘What is this that you have done?’ The woman said, ‘The 

serpent tricked me, and I ate.’ The Lord God said to the serpent, ‘Because you have done this, cursed 

are you among all animals and among all wild creatures; upon your belly you shall go, and dust you 

shall eat all the days of your life. 

I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will strike 

your head, and you will strike his heel. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of 

Eden, to till the ground from which he was taken. He drove out the man; and at the east of the 

garden of Eden he placed the cherubim, and a sword flaming and turning to guard the way to the 

tree of life.  

Thanks be to God. 

 

Carol: O radiant dawn 
O Radiant Dawn, Splendour of eternal Light, Sun of Justice: 
come, shine on those who dwell in darkness and the shadow of death. 
Isaiah had prophesied, The people who walked in darkness have seen the great light 
upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone. Amen. 
v: O stralende dageraad, pracht van eeuwig licht, zon van gerechtigheid:  
kom, schijn op hen die in de duisternis en de schaduw van de dood verkeren. 
Jesaja had voorzegd: Het volk dat in duisternis wandelde, zal een groot licht gezien. 
Over hen die in het land van duisternis woonden, heeft het licht geschenen. Amen. 

M: James Mc Millan (1959-  ) T: O-antifoon voor 21 december 

 

Second Lesson: Genesis 22. 15-18; God’s promise to Abraham 
The angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven, and said, ‘By myself I have 

sworn,’ says the Lord ‘Because you have done this, and have not withheld your son, your only son, I 

will indeed bless you, and I will make your offspring as numerous as the stars of heaven and as the 

sand that is on the seashore.  And your offspring shall possess the gate of their enemies, and by your 

offspring shall all the nations of the earth gain blessing for themselves, because you have obeyed my 

voice.  

Thanks be to God. 

 
Carol: Lo How a rose 

1 Lo, how a Rose e’er blooming 
From tender stem hath sprung! 
Of Jesse’s lineage coming, 
As men of old have sung. 
It came, a flow’ret bright, 
Amid the cold of winter, 
When half spent was the night. 

2 Isaiah ’twas foretold it, 
The Rose I have in mind; 
With Mary we behold it, 
The virgin mother kind. 
To show God’s love aright, 
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She bore to men a Savior, 
When half spent was the night. 

3 allen 

M: 14th century, H: M. Praetorius, T: 16e eeuw 

Third Lesson: Isaiah 9.2,6-7; The prophet foretells the coming of the Saviour 

The people who walked in darkness have seen a great light; those who lived in a land of deep 
darkness— on them light has shined. For a child has been born for us, a son given to us; authority 
rests upon his shoulders; and he is named Wonderful Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, 
Prince of Peace.  His authority shall grow continually, and there shall be endless peace for the throne 
of David and his kingdom. He will establish and uphold it with justice and with righteousness from 
this time onwards and for evermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. 
Thanks be to God. 
 
Carol: O Magnum Mysterium Simon Wawer 

O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum, 
jacentem in praesepio! Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare. Dominum Christum. 
Alleluia. Transl: O great mystery, and wonderful sacrament, that animals should see the 
new-born Lord, lying in a manger! Blessed is the Virgin whose womb was worthy to bear 
Christ the Lord. Alleluia! V: O groot mysterie en wonderbaarlijk sacrament, dat dieren de 
pasgeboren Heer zouden zien liggen in een kribbe! Gezegend is de Maagd wier schoot het 
waard was Christus de Heer te baren. Halleluja! 

T: resp. Matins of Christmas, M: Simon Wawer ( 1979-  ) 

 
Fourth Lesson: Isaiah 11. 1-3a, 4a, 6-9;The peace that Christ will bring is foreshown 

A shoot shall come out from the stock of Jesse, and a branch shall grow out of his roots.The spirit of 
the Lord shall rest on him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, 
the spirit of knowledge and the fear of the Lord. His delight shall be in the fear of the Lord. He shall 
not judge by what his eyes see, or decide by what his ears hear; but with righteousness he shall judge 
the poor, and decide with equity for the meek of the earth; he shall strike the earth with the rod of 
his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked. The wolf shall live with the lamb, 
the leopard shall lie down with the kid, the calf and the lion and the fatling together, and a little child 
shall lead them. The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together; and the lion 
shall eat straw like the ox. The nursing child shall play over the hole of the asp, and the weaned child 
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shall put its hand on the adder’s den. They will not hurt or destroy. on all my holy mountain; for the 
earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. 
Thanks be to God. 
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Carol: Silent night  
Silent night, holy night. Round thy head a radiant light. 
Lovely boy with golden hair, parents guard thee with tender care. 
Sleep thou darling one, sleep. Sleep thou darling one, sleep. 
 
Silent night, holy night. Wise men see the star so bright 
‘Hallelujah’ the angels sing, shepherd hear and glad tidings bring. 
Christ the Savior is here, Christ the Savior is here. 
 
Silent night, holy night! Son of God, o blessed sight 
on thy lips a sweet smile of love  sent to earth from the heaven above. 
Christ the Saviour is here, Christ the Saviour is here. 

M: Fr. Gruber(1787-1863), H: M. Sargent (1895-1967), T: J. Mohr (1792-1848) 

 
Fifth Lesson Luke 1: 26-35, 38 , The angel Gabriel salutes the Blessed Virgin Mary 

In the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin 
engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary. And 
he came to her and said, ‘Greetings, favoured one! The Lord is with you.’ But she was much 
perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, ‘Do 
not be afraid, Mary, for you have found favour with God. And now, you will conceive in your womb 
and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most 
High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house 
of Jacob for ever, and of his kingdom there will be no end.’ Mary said to the angel, ‘How can this be, 
since I am a virgin?’ The angel said to her, ‘The Holy Spirit will come upon you, and the power of the 
Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be holy; he will be called Son of 
God. Then Mary said, ‘Here am I, the servant of the Lord; let it be with me according to your word.’ 
Then the angel departed from her.  
Thanks be to God. 
 
Carol: Ave generosa 

Ave, generosa, gloriosa    
et intacta puella, 
tu pupilla castitatis, 
tu materia sanctitatis, 
que Deo placuit.  

Wees gegroet, edele vrouwe, schitterend  
en onbezoedeld, 
Gij, pupil van kuisheid, 
Gij, materie van heiligheid,  
Die God heeft behaagd.  

 
Sixth Lesson: Luke 2: 1, 3-7; Saint Luke tell of the birth of Jesus 

In those days a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered. All 

went to their own towns to be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to 

Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family 

of David. He went to be registered with Mary, to whom he was engaged and who was expecting a 

child. While they were there, the time came for her to deliver her child. And she gave birth to her 

firstborn son and wrapped him in bands of cloth, and laid him in a manger, because there was no 

place for them in the inn. Thanks be to God. 
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Carol: Jul, Jul 
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar, 
himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus, 
psalm, som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid! 
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar! 
 
Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita vingar 
över stridernas blod och larm, över all suckan ur människobarm, 
över de släkten, som gå till ro, över de ungas dagande bo! 
Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita vingar! 

 
Kerst, Kerst, prachtige Kerst, schijn over sneeuwwitte wouden, als hemelse kroon met 
sprankelend licht, als glanzende boog over elk huis van God; psalmen die eeuw na eeuw 
zingen om eeuwigdurend licht en vrede! Kerst, Kerst, prachtige Kerst, schijn over 
sneeuwwitte wouden! 

Kom, kom, zalige Kerst, leg je sneeuwwitte vleugels over het bloed en de tranen van oorlog, 

over alle verzuchtingen van de mens, over de generaties die reeds heengingen, over het nest 

van de jongsten. Kom, kom, zalige Kerst, leg je sneeuwwitte vleugels eroverheen. 
 M: Gustaf Nordquist(1886-1949), T: Edvard Evers(1853-1919) 

 
Seventh Lesson: Luke 2. 8-16; The shepherds go to the manger  

In that region there were shepherds living in the fields, keeping watch over their flock by night. Then 

an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were 

terrified. But the angel said to them, ‘Do not be afraid; for see—I am bringing you good news of great 

joy for all the people: to you is born this day in the city of David a Saviour, who is the Messiah, the 

Lord. This will be a sign for you: you will find a child wrapped in bands of cloth and lying in a manger.’ 

And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, 

‘Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favours!’ 

When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, ‘Let us go 

now to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us.’ So 

they went with haste and found Mary and Joseph, and the child lying in the manger.  

Thanks be to God. 

 
Carol: Shepherds in the field abiding 

1 Shepherds in the field abiding, tell us, when the seraph bright greeted you with wondrous 
tiding what you saw and heard that night. Gloria in excelsis Deo. 

 

2 We beheld it -it is no fable-, God incarnate, King of bliss, swathed and cradled in a stable,  
and the angel strain was this: Gloria in excelsis Deo. 
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T: G.R. Woodward(1848-1934). M: French traditional/D. Willcocks 

 
Eighth Lesson: Matthew 2: 1-12;The wise men are led by the star to Jesus 

In the time of King Herod, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men from the East came 
to Jerusalem, asking, ‘Where is the child who has been born king of the Jews? For we observed his 
star at its rising, and have come to pay him homage.’ When King Herod heard this, he was frightened, 
and all Jerusalem with him; and calling together all the chief priests and scribes of the people, he 
inquired of them where the Messiah was to be born. They told him, ‘In Bethlehem of Judea; for so it 
has been written by the prophet: “And you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least 
among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel.” 
’Then Herod secretly called for the wise men and learned from them the exact time when the star 
had appeared. Then he sent them to Bethlehem, saying, ‘Go and search diligently for the child; and 
when you have found him, bring me word so that I may also go and pay him homage.’ When they 
had heard the king, they set out; and there, ahead of them, went the star that they had seen at its 
rising, until it stopped over the place where the child was. When they saw that the star had stopped, 
they were overwhelmed with joy. On entering the house, they saw the child with Mary his mother; 
and they knelt down and paid him homage. Then, opening their treasure-chests, they offered him 
gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, 
they left for their own country by another road. 
Thanks be to God. 
 
Carol:  O come all ye faithfull 
1 O come, all ye faithful, joyful and triumphant! O come ye, O come ye to Bethlehem; 
Come and behold him,  Born the King of Angels: O come, let us adore Him, (3×) 
Christ the Lord.  
 
2 God of God, Light of Light, Lo! he abhors not the Virgin’s womb; 
Very God, Begotten not created. O come… 

3 See how the shepherds, summoned to his cradle, leaving with their flocks, draw nigh with 
lowly fear; we too will thither bend ou joyful footsteps: O come let us adore Him... etc. 
 
4 Lo! star-led chiefstains, Magi Christ adoring, offer him incense, gold and myrrh; 
We to the Christ Child bring our hearts’oblations: O come, let us adore Him... etc. 
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5 Sing, choirs of angels, sing in exultation, sing all ye citizens of heav’n above; 

Glory to Go-d, in- the- highest: O come, let us adore Him... etc. 
M & T: J.F. Wade (1711-1786) arr. D. Willcocks  

 
Ninth Lesson: John 1: 1- 14;St John unfolds the great mystery of the Incarnation 

Please stand  

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the 

beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came 

into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light 

shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. There was a man sent from God, whose 

name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him. He 

himself was not the light, but he came to testify to the light. The true light, which enlightens 

everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came into being through 

him; yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not 

accept him. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become 

children of God, who were born, not of blood or of the will of the flesh or of the will of man, but of 

God. And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a 

father’s only son, full of grace and truth.  

Thanks be to God. Please sit 

Carol: A christmas blessing  
May the joy of the angels,The gladness of the shepherds, 
The worship of the wise men And the peace of the Christ child be yours, 
Be yours this Christmas. May Christ, who by his incarnation 
Gathered into one all things earthly, All things heavenly, 
And fill you with joy, Fill you with joy and peace. 
And the blessing of God, The Father and the Son, And the Holy Spirit 
Be with you and remain with you always, With you always, and remain with you always. 
Amen  
v: Moge de vreugde van de engelen, de blijdschap van de herders, de aanbidding van de wijzen en de 
vrede van het Christuskind de jouwe zijn deze kerst. Moge Christus - die door zijn incarnatie 
alles wat aards is en alles wat hemels is, samengevoegd – tot één je vullen met vreugde. 

En de zegen van God, de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest zal altijd bij je zijn en blijft altijd bij je 

Amen 

Organ interlude 

 
Collect and Blessing 
L: The Lord be with you. 

A: And with thy spirit. 

L: Let us pray, 

Almighty God, give us grace to cast away the works of darkness and put on the armour of light, now 

in the time of this mortal life, in which your Son Jesus Christ came to us in great humility; so that, at 

the last day, when he shall come again in his glorious majesty to judge the living and the dead, we 

may rise to the life immortal; through him who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one 

God, world without end. 

Allen: Amen 
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May Christ, who by his incarnation gathered into one, things earthly and heavenly, fill you with joy 

and peace. And the blessing of God almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you 

and remain with you always. 

Allen: Amen 

Carol: “Hark! The Herald Angels Sing"  
-  sung by all standing – 

 

 
 
 
Christ by highest heav’n adored Christ the everlasting Lord! 
Late in time behold Him come Offspring of a Virgin's womb 
Veiled in flesh the Godhead see Hail the incarnate Deity 
Pleased as man with man to dwell Jesus, our Emmanuel 
Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!" 
 

Hail the heav'n-born Prince of Peace! Hail the Son of Righteousness! 
Light and life to all He brings Ris'n with healing in His wings 
Mild He lays His glory by Born that man no more may die 
Born to raise the sons of earth Born to give them second birth 

Hark! The herald angels sing "Glory to the newborn King!" 
Words: Ch. Wesley & G. Whitefield. Music: F. Mendelssohn-Bartholdy, descant D. Willcocks 

 
Organ Postlude.  U kunt weer gaan zitten voor het orgelspel. Daarna verlaten we de kerk. 
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Uw bijdrage 

Aan de uitgang wordt u in de gelegenheid gesteld een vrije gift te geven om deze viering 

mogelijk te maken.  Dankzij uw steun kunnen we deze carolservice houden.  

Mocht u de vespers en carolservices willen steunen, dan kunt u een bedrag overmaken voor 

dit doel op IBAN: NL29RABO 0373711530  t.n.v. Protestantse Gemeente Lochem, o.v.v. 

vespers. Een eenvoudige mogelijkheid is om digitaal te doneren via GIVT. U gebruikt 

hiervoor onderstaande QR-code, dan komt het automatisch bij de vespers terecht. De GIVT-

app vindt u de app- of playstore.  

 

 Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en steun in 2022. Ook in 

2023  bent u weer van harte welkom bij de vespers. De eerstvolgende 

zullen  worden gehouden op zondag 29 januari: Harry ten Brinke, 

trompet. 

 Achterin de kerk ontvangt u de folder met de vespers in 2023.  We 

 zouden het erg op prijs stellen als iedereen de folders zou willen verspreiden op 

diverse locaties of uitdeelt aan (groepen) belangstellenden. Vraag gerust om meer folders.  

De werkgroep vespers wenst u een gezegende advents- en kersttijd. 

 

 



 16 

 

Nederlandse vertalingen van de lessons. 

1. Genesis 3.8-15, 23-24  De zondeval 
8Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich 

voor Hem tussen de bomen.9Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je? 10Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd 

bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.11‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom 

waarvan Ik je verboden had te eten?’12De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij 

vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten.’13‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg deHEER God aan de vrouw. En zij 

antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ 14De HEER God 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.15Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; dat verbrijzelt jou de kop, 

jij bijt het in de hiel.’ 23Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan 

bewerken. 24En nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste Hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer 

flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. 

2. Genesis 22. 15-18 Gods belofte aan Abraham 
15Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt 

de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17zal Ik je rijkelijk zegenen en je 

zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee, en je nakomelingen 

zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich 

gezegend noemen. Want jij hebt naar Mij geluisterd.’  

3. Isaiah 9.2,6-7 Licht in de duisternis 
2U 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.  6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze 

zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in 

zijn vurige liefde tot stand. 

4. Isaiah 11. 1-3a, 4a, 6-9 Jesaja’s belofte 

111Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2De 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. 3Hij ademt ontzag voor de HEER; 4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen 

in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 
6Dan 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. 7Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als 

een rund. 8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9Niemand 

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. 

5. Lukas 1: 26-35, 38 De aankondiging 
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. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 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 geen gemeenschap met een man.’35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest 

zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren 
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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. 

6. Lukas 2: 1, 3-7 De geboorte 

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 
3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.4-5Ook Jozef ging op weg om 

zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 

naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde.6Terwijl ze daar waren, brak de dag 

van haar bevalling aan,7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 

een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 

7. Lukas 2. 8-16 De herders 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.9Opeens stond er 

een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig 

schrokken.10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 

betekent voor heel het volk:11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias,de Heer.12Dit zal 

voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’13En 

plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:14‘Eer aan God in de hoogste 

hemelen vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 15Toen 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.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 

lag. 

8. Mattheüs 2: 1-12 De wijzen 

21Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten 

in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien 

opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met 

hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou 

worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het 

land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal 

hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 

geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden 

aangehoord 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 de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en 

vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met 

kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden 

gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

9. John 1: 1- 14 Het vleesgeworden woord. 

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, 

zonder het Woord 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 in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid 

gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 


