Programmawijziging: p. 6/7 ‘In de nacht gekomen’ wordt:
Carol: In the bleak midwinter

Advent Festival of Lessons and Carols

1. In the bleak midwinter, frosty wind
made moan,
earth stood hard as iron, water like a
stone;
snow had fallen, snow on snow, snow
on snow,
in the bleak midwinter, long ago.

4. Angels and archangels may have
gathered there,
cherubim and seraphim thronged the
air;
but His mother only, in her maiden
bliss,
worshipped the beloved with a kiss.

2. Our God, heav’n cannot hold Him,
nor earth sustain;
heav’n and earth shall flee away
when He comes to reign.
In the bleak midwinter a stable place
sufficed
the Lord God Almighty, Jesus Christ.

5. What can I give Him, poor as I am?
If I were a shepherd, I would bring a
lamb;
if I were a Wise Man, I would do my
part;
Yet what I can I give Him: give my
heart.

3. Enough for Him, whom cherubim
worship night and day,
a breastful of milk and a mangerful of
hay;
enough for Him, whom angels fall
down before,
the ox and ass and camel which
adore.
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Orgelpreludium: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, J.S. Bach (BWV 659)
Allen gaan staan
Processielied Once in royal David’s city
1 en 2 koor, 3 en 4 allen
3. 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.

4. And our eyes at last shall see
Him,
through His own redeeming
love.
For that Child so dear and gentle,
is our Lord in heav’n above:
And He leads His children on
to the place where He is gone.

Openingsgebed
Gebed
Lied LB 462 Zal er ooit een dag van vrede zijn
1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen
1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt
verdreven
tot een nieuwe dag die lacht

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God
Lied LB 433 Kom tot ons, de wereld wacht
1 koor, 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen
2. Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
ga uw weg zoals een held.

3. Gij daalt van de Vader neer,
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5. Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Tweede lezing:
Jesaja 11: 1-10
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God
Carol: Hark the glad Sound! The Savior comes
Tekst: Philip Doddridge, muziek: David Thorne
Hark the glad sound! The Savior comes,
The Savior promised long;
Let every heart prepare a throne
And every voice a song.
He comes the prisoners to release,
In Satan’s bondage held.
The gates of brass before Him burst,
The iron fetters yield.
He comes the broken heart to bind,
The bleeding soul to cure,
And with the treasures of His grace
To enrich the humble poor.

Eerste lezing: Genesis 3: 8-15
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Vierde lezing:
Jesaja 40: 1-11
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God

Our glad hosannas, Prince of Peace,
Thy welcome shall proclaim
And heaven’s eternal arches ring
With Thy beloved name.
Derde lezing:
Jesaja 35: 1-10
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God

Lied LB 444 Nu daagt het in het oosten
1 allen, 2 mannen, 3 allen, 4 vrouwen, 5 allen

Motet: Rorate Caeli - Joseph Rheinberger (1839-1901)
uit 9 Adventsmotetten
Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum.
Aperiatur terra et germinet salvatorem.

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2. De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht,
een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

Lied LB 437 Kom tot ons, scheur de heem’len, Heer
1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 allen

4. De zonne, voor wier straten
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht.

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

1. Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

Vijfde lezing:
Jesaja 52: 7-10
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God

Dauwt, gij hemelen! Van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid;
en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse. (Jesaja 45,8)

(Introïtus Vierde zondag van de Advent)

4. Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.
6. Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.

3. Breek, aarde, uit, breek uit in
pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde
schoot.
5. Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

Anthem: How beautiful upon the mountains Muziek: John Stainer
How beautiful upon the mountains are the feet of him
that bringeth good tidings, that publisheth peace;
that publisheth salvation;
that saith unto Zion, Thy God reigneth! Jes. 52:7
Lied LB 505 In de nacht gekomen [ vervalt; zie nu pag. 2! ]
1. In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,

licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
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hoor de aarde klagen,
Heer, de wereld wacht.

zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

3. In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
Zesde lezing:
Micha 5: 1-4a
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God

4. Now redemption, long expected,
see in solemn pomp appear;
all his saints, by man rejected,
now shall meet him in the air:
Alleluia! alleluia! alleluia!
See the day of God appear!

5. Yea, amen! let all adore thee,
high on thine eternal throne;
Savior, take the power and glory;
claim the kingdom for thine own:
Alleluia! alleluia! alleluia!
Thou shalt reign, and thou alone.
Tekst: John Cennick/Charles Wesley/Martin Madan

Lied 496 Een ster ging op uit Israel
1 koor, 2 en 3 allen
2. De herders hebben het gezien
in de geboortestal;
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij,
dor hout ging bloeien als een
roos,
woestijn werd tot een wei.

Achtste lezing:
Marcus 1: 1-8
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God
3. Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, dan zingt de schepping weer dit
lied tot in de gloria.

Carol: On Jordan’s bank
On Jordan’s bank the Baptist’s cry
announces that the Lord is nigh;
awake and hearken, for he brings
glad tidings of the King of kings.
Then cleansed be every breast from sin;
make straight the way for God within,
prepare we in our hearts a home
where such a mighty Guest may come.

Zevende lezing:
Sefanja 3: 14-18
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God

For thou art our salvation, Lord,
our refuge and our great reward;
without thy grace we waste away
like flowers that wither and decay.

Carol: Lo! He comes with clouds descending
1 & 2 koor, 4& 5 allen
1. Lo! He comes, with clouds
2. Every eye shall now behold
descending,
him,
once for our salvation slain;
robed in dreadful majesty;
thousand thousand saints
those who set at nought and sold
attending
him, pierced, and nailed him to
swell the triumph of his train:
the tree, deeply wailing, deeply
Alleluia! alleluia! alleluia!
wailing, deeply wailing,
Christ the Lord returns to reign.
shall the true Messiah see.

All praise, eternal Son, to thee,
whose advent doth thy people free;
whom with the Father we adore
and Holy Ghost for evermore.
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Negende lezing:
Lucas 1, 26-46
lector: Woord van de Heer
allen: Wij danken God

Tekst: Charles Coffin, vertaling: John Chandler,
melodie: Winchester New, bewerking: Malcolm Archer
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Motet Dixit Maria – Hans Leo Hassler (1564-1612)
Dixit Maria ad angelum:
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Maria sprak tot de engel:
‘Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar Uw woord.’
tekst uit Lucas 1

Lied LB 473 Er is een roos ontloken, 1 allen, 2 koor, 3 allen
1. Er is een roos ontloken,
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Allen gaan staan
Slotgebed
Allen: Amen
Slotlied: 466 O wijsheid, daal als vruchtbare taal
refrein steeds door allen
1 allen, 2 koor, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 koor, 6 en 7 allen
Sapientia – Wijsheid
1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Adonai – Heer en meester
2. O kom, die Heer en meester zijt,
verschijn ons toch in majesteit!
Verlichte wolk en lopend vuur,
zo waart Gij eens op aarde hier. O kom, … ,
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Radix Jesse – Wortel van Isaï
3. Ja kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, … ,
Clavis David – Sleutel van David
4. Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,
die opendoet en niemand sluit,
het huis van dood en duisternis
waarin uw volk gekluisterd is!
O kom, … ,
Oriens – Opgang uit den hoge
5. Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst roserood!
O kom, … ,
Rex gentium – Koning van de volken
6. Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, … ,
Emmanuël – God-met-ons
7. Emmanuél, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, … ,
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Refrein steeds door allen
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,
o come, let us adore Him,
o come, let us adore Him,
Christ the Lord.

3. All Hail! Lord, we greet Thee,
born this happy morning,
o Jesus! For evermore be Thy name
adored.
Word of the Father,
now in flesh appearing;
o come, let us adore Him,
o come, let us adore Him,
o come, let us adore Him,
Christ the Lord.

2. O sing, choirs of angels,
sing in exultation,
sing all that hear in heaven
God’s holy word.
Give to our Father glory in the
Highest;
o come, let us adore Him,
o come, let us adore Him,
o come, let us adore Him,
Christ the Lord.
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