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Carol  Matin Responsory Palestrina 

Advent Hope  Words and Music: Joseph M.Mar�n 

I look  from a far: and lo,  
I see the power of God coming,  
and a cloud covering the whole earth.  
Go ye out to meet him and say: 
Tell us, art thou he that should come to reign 
over thy People Israël? 
High and low rich and poor,  one with another, 
Go ye out to meet him and say: 
Tell us, art thou he that should come to reign 
Hear, O thou Sheperd of Isarel  
thou that leadest Joseph like a sheep,  
Tell us, art thou he that should come to reign 
Stir up thy strenght,  O Lord, and come 
Come to reign over thy people Israël. 
I look  from a far. 
Glory be to the Father and to the Son,  
and to the Holy, come Lord 
I look  from a far: and lo,  
I see the power of God coming,  
and a cloud covering the whole earth  
Go ye out to meet him and say: Tell us, …….. 
I look  from a far: and lo, o Come Lord come 

Ik keek van ver: en zie, 
Ik zie de macht van God komen, 
En een wolk bedekt de hele aarde. 
Ga uit om hem te ontmoeten en zeg: 
Zeg ons: zijt gij diegene die zou komen 
Om te regeren over uw volk Israël? 
Hoog en laag, rijk en arm,  De één en de ander, 
Ga uit om hem te ontmoeten en zeg: 
Zeg ons: zijt gij diegene die zou komen 
Hoor, O gij hoeder van Israël 
Gij die Josef leidt als een schaap, 
Zeg ons: zijt gij diegene die zou komen regeren? 
Bevestig uw kracht, O God, en kom 
Om te regeren over uw volk Israël. 
Ik keek van ver: en zie, 
Eer zij aan God de Vader en de Zoon, 
En de heilige, kom Heer 
Ik keek van ver: en zie, 
Ik zie de macht van God komen, 
En een wolk bedekt de hele aarde. 
Ga uit om hem te ontmoeten en zeg: Zeg ons:  
Ik keek van ver: en zie, kom Heer 

Almighty God, we cry to you 
When will Messiah come? 
When will you wipe our tears away? 
When will Messiah come? 
Spirit of truth, we call unto You; 
When will Messiah come? 
When will our sorrow turn to joy? 
When will Messiah come? 
O come, o come Emmanuel 
And ransom captive Israel. 
O come, o come Emmanuel 
Lord of the promise hear our plea; 
When will Messiah come? 
When will we greet Emmanuel? 
When will Messiah come? 

Almachtige God wij roepen tot U 
Wanneer zal Messiah komen? 
Wanneer zult u onze tranen afwissen? 
Wanneer zal Messiah komen? 
Geest vanWaarheid wij roepen tot U 
Wanneer zal Messiah komen? 
Wanner zal ons verdriet vreugde worden? 
Wanneer zal Messiah komen? 
O kom Immanuel 
En bevrijd uw volk Israel 
O kom Immanuel 
God van de belofte hoor ons pleit; 
Wanneer zal Messiah komen? 
Wanneer zullen we Hem begroeten 
Wanneer zal Messiah komen? 
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Kerstmis nodigt ons uit om de geboorte van het Christuskind te vieren, Gods geschenk van liefde 
aan de wereld. Het verkondigt de Emmanuel, 'God met ons' - vriend, metgezel en redder:  
een vriend die de volheid van Gods genade brengt in de realiteit van vlees en bloed;  
een metgezel die de menselijke reis van geboorte tot dood deelt, en een redder die genezing 
brengt aan de zieken, kracht aan de zwakken en aan de angstigen en bedroefden de zegen geeft 
van vrede. 

Hymn  Once in Royal David’s City  

Words: C. F. Alexander (1818-1895) Music: H. J. Gauntle# (1805-1876), harm.: Willcocks 

1. solo 
   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. 
 
2. koor 
   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. 
 
5. allen 
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. 
 
6. allen 
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; 
   When like stars his children crown'd 
   All in white shall wait around.  

 
Eens is koning David's stad 
stond een nederige stal 
waar een moeder haar Kind, 
in een kribbe heeft gelegd 
Maria was die moeder, 
Jezus Christus haar Kind. 
 
 
Hij kwam uit de hemel neer 
Hij, die God is van het alles, 
zijn schuilplaats en zijn huis 
waren een stal. 
Met de armen en de eenzamen 
Leefde Hij op aarde, onze verlossing. 
 
 
En onze ogen zullen hem zien, 

door zijn grote liefde. 

Want dat vriendelijke Kind 

is onze Heer in de hemel. 

En Hij zal zijn kinderen leiden 

naar de plaats waar Hij is gegaan. 

 

 

Niet in die arme stal, 

met de os en de ezel erbij. 

Wij zullen Hem zien, maar in de hemel, 

zi#ende aan God's rechterhand. 

Wanneer zijn kinderen zijn gekroond 

en bij hem zullen zijn.  

Welkom 

O God, die mens werd omwille van ons in uw Zoon Jezus Christus,  
open onze oren om de boodschap van de engelen te horen,  
open onze harten om Uw genade te ontvangen,  
open onze handen zodat we recht kunnen doen en vriendelijkheid omarmen,  
en leid onze voeten zodat wij nederig kunnen wandelen met onze God al de dagen van ons leven. 
Amen 

Openingsgebed 
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Hymn  O come all ye faithfull 
  Words & Music: J. F. Wade (c.1711-1786), trans.: F. Oakley  arr D.Willcocks 

Carol  Durch Adams fall ist ganz verderbt   

  Lazarus Spengler  1524  mel anonymus ze=ng J.S.Bach 

Durch Adams Fall ist ganz verderbt 
Menschlich Natur und Wesen, 
Dasselb Gift ist auf uns errebt, 
Daß wir nicht mocht'n genesen 
Ohn' Gottes Trost, der uns erlöst 
Hat von dem großen Schaden, 
Darein die Schlang Eva bezwang, 
Gotts Zorn auf sich zu laden.  
 

Weil denn die Schlang Eva hat bracht, 
Daß sie ist abgefallen 
Von Gottes Wort, welchs sie veracht, 
Dadurch sie in uns allen 
Bracht hat den Tod, so war je Not, 
Daß uns auch Gott sollt geben 
Sein lieben Sohn, der Gnaden Thron, 
Iin dem wir möchten leben  

Allen 
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 
 

Koor 
God of God, Light of Light,  
Lo! He abhors not the Virgin’s womb; 
Very God, Begotten not created: 
O come let us adore him…… 
 

Allen 
Sing, choirs of angels, Sing in exultation, 
Sing all ye citizens of heav’n above; 
Glory to God in the highest: 
O come let us adore him…… 
 

Allen 
Ye lord, we greet thee, born this happy morning, 
Jesu, to thee be glory giv’n; 
Word of the Father, Now in flesh appearing: 
O come let us adore him…... 

 
O Kom allen tezamen, verheugd en juichend 
O kom, o kom naar Bethlehem; 
Kom en zie de nieuwgeboren Koning: 
Kom laten wij aanbidden, Kom laten wij aanbid‐
den, Kom laten wij aanbidden, Christhus de Heer 
 

 
God uit God, Licht uit licht, 
Zie, Hij verkoos niet geboren uit de maagd; 
Grote God, bestaand niet gemaakt: 
 O Kom laten wij aanbidden,…… 
 

 
Zing gij engelenkoren, zing op hoge toon, 
Zing al gij ingezeten van de hemel; 
Eer aan God in de hoge: 
O Kom laten wij aanbidden,…… 
 

 
Heer, wij anbidden U, geboren deze morgen, 
Jezus aan u is alle eer gegeven; 
Woord van de Vader, Nu geopenbaard: 
O Kom laten wij aanbidden,…... 

Door Adams val is alles bedorven 
Menselijke natuur en wezen, 
Dat hetzelfde vergif op ons rust, 
Dat we niet konden herstellen 
Zonder Gods troost, die ons verlost heeft 
Van dit grote kwaad, 
Waarin de slang Eva overwon, 
Om Gods toorn over zichzelf af te roepen.  
 

Omdat de slang Eva bracht, 
Dat ze wegviel 
Van het woord van God, dat ze verachtte, 
En zo in ons allen 
Bracht de dood, zo was ooit nodig, 
Dat God ons ook zou geven 
Zijn lieve Zoon, de troon der genade, 
In wie wij mogen leven  

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden 
wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: 
‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daar-
om 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?’  

1e lezing  Gen 3:8-11  
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A tender shoot has started  
up from a root of grace, 
as ancient seers imparted  
from Jesse's holy race: 
It blooms without a blight,  
blooms in the cold bleak winter, 
turning our darkness into light. 
 

This shoot Isaiah taught us,  
from Jesse's root should spring; 
The Virgin Mary brought us  
the branch of which we sing; 
Our God of endless might  
gave her this child to save us, 
Thus turning darkness into light.  

2e lezing  Jesaja 11:1-9 (Naardense bijbel) 

Carol  A tender shoot  

  Tekst en muz.O.Goldschmidt (1829-1907), trans.: W.Bartholomew (1793-1867)  

3e lezing Gedicht van J.C.Scharl   (Maria krijgt de boodschap van de engel) 

Een tere scheut is ontsprongen  
uit een wortel van genade, 
zoals oude zieners doorgaven  
van Jesse's heilige ras: 
Hij bloeit zonder ziekte,  
bloeit in de koude, sombere winter, 
en verandert onze duisternis in licht. 
 

Deze scheut, die Jesaja ons leerde,  
uit de wortel van Jesse moet ontspringen; 
De Maagd Maria bracht ons  
de tak waarover wij zingen; 
Onze God van eindeloze macht  
gaf haar dit kind om ons te redden, 
Zo veranderde duisternis in licht. 

Maar opschieten zal een twijg uit de tronk van 
Jesse,- een scheut uit zijn wortels zal bloeien.  
Rusten zal op hem de geest van de Ene,- 
een geest van wijsheid en verstand, 
een geest van beraad en sterkte,  
een geest van kennis en ontzag voor de Ene.  
Zijn geestdrift zal gelden het ontzag voor 
de Ene,- niet naar wat zijn ogen zien zal hij 
rechtspreken en niet naar wat zijn oren horen 
zal hij vonnissen. Geringen zal hij richten met 
gerechtigheid, in oprechtheid zal hij vonnis 
vellen voor de gebogenen op aarde; slaan zal hij 
de aarde met de roede van zijn mond, met de 
geestesadem van zijn lippen de boosdoener 
doden. Wezen zal gerechtigheid een gordel om 
zijn heupen,- de trouw een gordel om zijn  
lendenen.  

Te gast zal zijn een wolf bij een schaap, 
een panter vlijt zich neer bij een bokje; 
kalf, leeuwenwelp en mestvee tezamen: 
een kleine jongen zal ze drijven.  
Jonge koe en berin weiden met elkaar, 
tezamen vlijen zich hun jongen neer; 
een leeuw: als het rundvee vreet hij stro.  
Een zuigeling zal zich vermaken 
bij het hol van een adder,- bij het lichtgat van 
een gifslang steekt een gespeend kind zijn hand 
uit. Ze zullen geen kwaad doen 
en geen verderf stichten 
op heel de berg van mijn heiligdom,- 
want vervuld zal het land zijn 
van kennis van de Ene, 
zoals wateren die de zee overdekken.  

Voorbij de overvloeiende eeuwen wacht Gabriel, 
zijn belangrijkste boodschap brandend op zijn adem. 
Door de tijd glijden de mensen, kruipend door de poorten 
van geboorte en weer door de deuren van de dood. 
 

Hij ziet koningen verrijzen en koninkrijken tot stof vergaan; 
hij ziet een ontelbaar aantal zielen onbesmet; aan sommigen 
geeft hij kleine hints, maar de volledige kennis moet 
want zijn beste woorden zijn niet voor hen.  
 

Dan eindelijk, van verre komend 
ziet hij, glimmend als een gouden speld 
in de plooien van de tijd, Maria, oprijzend als een ster 
boven de geteisterde zeeën van wat geweest was;  
een helder scharnier waarop de hemelpoort kraakt, 
 

Hij wendt zich tot haar, buigt zich over haar en spreekt. 
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Carol  Gabriëls message   Basque Carol arr D.Willcocks 

4e lezing Lucas 2 : 1 - 7 de geboorte 

1  The angel Gabriel from heaven came, 
His wings as drifted snow, his eyes as flame; 
"All hail," said he, "thou lowly maiden Mary, 
Most highly favoured lady," Gloria!  
 
2  "For know a blessed Mother thou shalt be, 
All generations laud and honour thee, 
Thy Son shall be Emmanuel, by seers foretold, 
Most highly favoured lady," Gloria!  
3  Then gentle Mary meekly bowed her head, 
 
"To me be as it pleaseth God," she said, 
"My soul shall laud and magnify his holy Na-
me." Most highly favoured lady, Gloria!  
 
4  Of her, Emmanuel, the Christ, was born 
In Bethlehem, all on a Christmas morn, 
And Christian folk throughout the world will 
ever say "Most highly favoured lady,"  
Gloria!  

Hymn  Stille Nacht  Words Josef Mohr music Frans Gruber 

De engel Gabriël kwam uit de hemel 
Zijn vleugels als sneeuw, zijn ogen als vlammen 
"Gegroet" zei hij "gij maagd Maria, 
De meeste begunstigde vrouw, " Gloria! 
 
"Want weet: een gezegende moeder zult gij wor‐
den, alle generaties zullen u loven en eren, 
Uw Zoon, zal Immanuel zijn, door zieners voor‐
speld, de meeste begunstigde vrouw, " Gloria! 
 
Toen boog Maria nederig haar hoofd 
"Voor mij zal het zijn zoals het God behaagt" zei 
ze, "Mijn ziel zal zijn naam loven en groot ma‐
ken." De meeste begunstigde vrouw. Gloria! 
 
Uit haar werd de Christus geboren,  
In Bethlehem, op kerstmorgen 
En heel het volk van de hele wereld zal 
altijd zeggen:  "De meeste begunstigde vrouw," 
Gloria! 

Maar het geschiedt in die dagen: 
dat er een besluit uit gaat  van Caesar Augustus dat elke familie  moet worden ingeschreven;  
deze -eerste- inschrijving geschiedt als Quirinius landvoogd van Syrië is.  
Allen zijn op reis gegaan om te worden ingeschreven, ieder naar zijn eigen stad.  
Ook Jozef klimt op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David 
die Betlehem wordt genoemd, omdat hij is uit het huis en de vaderlijn van David,  
om te worden ingeschreven samen met Maria, die aan hem uitgehuwelijkt is en zwanger is.  
Maar het geschiedt als zij dáár zijn, dat de dagen vervuld zijn dat zij bevallen moet,  
en zij bevalt van haar eerstgeboren zoon; 
zij wikkelt hem in doeken en legt hem omhoog in een kribbe, omdat er voor hen 
geen plaats is geweest in de herberg.  

Stille nacht, heilige nacht! 
   David's Zoon, lang verwacht, 
   die miljoenen eens zaligen zal, 
   wordt geboren in Bethlehems stal, 
   Hij, der schepselen Heer, 
   Hij, der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
   dat zo trouw zondaars mint, 
   ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,  
   wordt G' op stro en in doeken gelegd. 
   Leer m' U danken daarvoor.  
   Leer m' U danken daarvoor. 

Stille nacht, helilge nacht! 
   Vreed' en heil wordt gebracht 
   aan een wereld, verloren in schuld; 
   Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
   Amen, Gode zij eer! 
   Amen, Gode zij eer! 
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Carol  Mary did you know Words Mark Lowry Music Buddy Green 

Mary did you know that your baby boy, 
Would someday walk on water? 
Mary did you know that your baby boy, 
Would save our sons and daughters? 
Did you know that your baby boy, 
Has come to make you new? 
This child  that you deliver 
Will soon deliver you. 
Mary did you know that your baby boy, 
Will calm a storm with his hand? 
Did you know that your baby boy, 
Has walked where angels trod? 
When you kissed your little baby, 
Then you kissed the face of God. 
The blind will see, the deaf will hear, 
The dead will live a-gain; the lame will leap, 
The dumb will speak  
the praises of the Lamb. 
Mary did you know that your baby boy, 
Is the Lord of all creation? 
Mary did you know that your baby boy, 
That your baby boy will one day  
rule the nations. 
Did you know that you baby boy, 
was heaven’s perfect Lamb? 
This sleeping child you’re holding,  
Is the great, the great I am. 

Maria wist je dat jouw baby zoon, 
Op een dag over water zou lopen? 
Maria wist je dat jouw baby zoon, 
Onze zonen en dochters zal redden 
Wist je dat jouw baby zoon, 
Is gekomen om ons nieuw te maken? 
Dit Kind dat jij zult baren 
Zal binnenkort jouw baren. 
Maria wist je dat jouw baby zoon, 
Een storm zou bedaren, met zijn hand? 
Wist je dat jouw baby zoon, 
Wandelde bij de engelen? 
Wanneer je,je baby kust, 
Dan kus je het gezicht van God. 
De blinden zullen zien, de doven horen, 
De doden zullen leven, de lamme lopen, 
De stomme zal spreken  
de lof van het lam. 
Maria wist je dat jouw baby zoon, 
De Heer is van alle schepsels? 
Maria wist je dat jouw baby zoon, 
Dat jouw baby zoon eens op een dag 
Alle natie’s zal regeren. 
Wist je dat jouw baby zoon, 
Het perfecte hemelse offer was? 
Dit slapende kind wat in je armen ligt 
Is die, die is en wezen zal.  

5e lezing Lucas 2 : 8 - 13  Herders krijgen de boodschap 

Er zijn in die landstreek herders geweest  
die in het open veld vertoevend door de nachtwaken heen waakten over hun kudde. 
Dan staat een engel van de Heer bij hen; de glorie van de Heer omstraalt hen; 
ze worden bevreesd, in grote vrees. De engel zegt tot hen:  
vreest niet!, want zie, ik kondig u aan: grote vreugde, die voor heel de gemeenschap wezen zal:  
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Carol  O little town of Bethlehem 

  Tekst Phillips Brooks (1835–1893)  Music Walford Davies (1869 - 1941 

voor u is heden geboren een redder;  hij is een 
Gezalfde, Heer,- in de stad van David;  
dit is u ten teken: ge zult vinden een zuigeling 
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe!  

O little town of Bethlehem. 
How still we see thee lie! 
Above the deep and dreamless sleep 
The silent stars go by. 
Yet in thy dark streets shineth 
The everlasting light; 
The hopes and fears of all the years 
Are met in Thee tonight. 
 
O morning stars, together 
Proclaim the holy birth. 
And praises sing to God the King. 
And peace to men on earth; 
For Christ is born of Mary; 
And, gathered all above. 
While mortals sleep, the angels keep 
Their watch of wond'ring love. 
 
How silently, how silently, 
The wondrous gift is giv'n! 
So God imparts to human hearts 
The blessings of his heav'n. 
No ear may hear his coming: 
But in this world of sin, 
Where meek souls will receive him, 
still the dear Christ enters in. 

 

allen 

O holy Child of Bethlehem, 
Descend to us, we pray, 
Cast out our sin, and enter in, 
Be born in us today. 
We hear the Christmas angels 
The great glad tidings tell: 
come to us, abide with us, 
Our Lord Emmanuel. 

O kleine van stad Bethlehem 
hoe stil zien wij u liggen! 
boven de diepe en droomloze slaap 
de stille sterren gaan voorbij. 
Nu schijnt in uw donkere straten 
het altijd durend licht. 
De hoop en angst van eeuwen, 
ontmoet in U deze nacht. 
 
O morgensterren samen, 
verkondig de heil'ge geboorte 
en zing eer tot God de Koning 
en vrede aan alle mensen op aarde; 
want Christus is geboren; 
die allen zal vergaderen 
terwijl stervelingen slapen,  
houden engelen de wacht. 
 
Hoe stil, hoe stil 
is dit wondere geschenk gegeven! 
God plant in mensenharten 
de zegeningen van de hemel. 
Geen oor zal zijn komst horen. 
Maar in deze verscheurde wereld 
waar zwakken Hem willen ontvangen 
zal Christus binnentrekken. 
 

 
O heilig Kind van Bethlehem 
verhoor ons gebed: 
Ban onze zonden uit en kom in ons, 
wordt geboren in ons vandaag. 
We horen de engelen 
de goede tijding brengen: 
kom in ons, blijf bij ons 
Onze Heer Emmanuel! 

Unto you is born this day in the City of David a 
Saviour, wich is Christ the Lord. And this shall 
be a sign to you; Ye shall find the babe, wrap-
ped in swaddling clothes and lying in a manger! 



9  

6e lezing Lucas 2 : 15 - 20   Herders bezoeken de stal 

Het geschiedt zodra de engelen van hen weggaan ten hemel, 
dat de herders tot elkaar gezegd hebben: 
komt, laten we tot bij Bethlehem gaan en zien het woord dat is geschied 
en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt!  
Ze gaan met haast en vinden Maria en Jozef, met de zuigeling die in de kribbe ligt.  
Maar als ze het zien geven ze bekendheid aan het woord  
dat tot hen over dit jongetje gesproken is, en allen die het horen verwonderen zich 
over wat door de herders tot hen is gesproken.  
Maar Maria heeft al deze woorden bewaard, ze overwegend in haar hart  
De herders keren terug, de glorie van God zingend en hem lofprijzend om al wat ze hebben ge-
hoord en gezien precies zoals tot hen is gesproken.  

Hymn  Eer zij God in onze dagen Frans kerstlied 18e eeuw 

1. Eer zij God in onze dagen, 
   eer zij God in deze tijd. 
   Mensen van het welbehagen, 
   roept op aarde vrede uit. 
   Gloria in excelsis Deo. (2x)  
 
2. Eer zij God die onze Vader 
   en die onze Koning is. 
   Eer zij God die op de aarde 
   naar ons toe gekomen is. 
   Gloria in excelsis Deo.(2x)  

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
   alle schuld tot elke prijs, 
   geef in onze levensdagen 
   peis en vreê, kyriëleis. 
   Gloria in excelsis Deo.(2x)  

Hark how the bells sweet silver bells 
all seem to say throw cares away 
Christmas is here bringing good cheer 
to young and old, meek and the bold 
Ding dong ding dong that is their song 
with joyful ring all caroling 
 
One seems to hear words of good cheer 
from everywhere filling the air 
Oh how they pound raising the sound 
o'er hill and dale telling their tale 
Gaily they ring while people sing 
songs of good cheer Christmas is here 
 
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas 
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas 
On on they send on without end 
their joyful tone to every home 
Ding dong ding dong 

Hoor hoe de belletjes zoete zilveren belletjes 
allemaal lijken te zeggen gooi je zorgen weg 
Kerstmis is hier en brengt vrolijkheid 
voor jong en oud, zachtmoedig en stoutmoedig 
Ding dong ding dong dat is hun lied 
met vrolijke klanken 
 
Men schijnt woorden van goed geluk te horen 
van overal de lucht vullen 
Oh hoe ze het geluid aanzwengelen 
over heuvel en dal hun verhaal vertellend 
Vrolijk klinken ze terwijl de mensen zingen 
liedjes van goede moed zingen Kerstmis is hier 
 
Vrolijk, Vrolijk, Vrolijk, Vrolijk Kerstfeest 
Vrolijk, Vrolijk, Vrolijk, Vrolijk Kerstmis 
verder zenden ze zonder einde 
hun vrolijke toon naar elk huis 
Ding dong ding dong 

Carol  Carol of the bells 

  Words Peter J.WilhouskyMusic Mykola Leontovych (1914) 
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Carol  Bethlehem down   

  Tekst Bruce Blunt  (1899 - 1957) muziek Peter Warlock (1894 - 1930) 

“When He is King  
we will give him the King’s gifts, 
Myrrh for its sweetness, and gold for a crown, 
Beautiful robes”, said the young girl to Joseph 
Fair with her first-born  
on Bethlehem Down. 
 

Bethlehem Down  
is full of the starlight 
Winds for the spices, and stars for the gold, 
Mary for sleep, and for lullaby music 
Songs of a shepherd by Bethlehem fold. 
 

When He is King  
they will clothe Him in grave-sheets, 
Myrrh for embalming, and wood for a crown, 
He that lies now in the white arms of Mary 
Sleeping so lightly on Bethlehem Down. 
 

Here He has peace  
and a short while for dreaming, 
Close-huddled oxen to keep Him from cold, 
Mary for love, and for lullaby music 
Songs of a shepherd by Bethlehem fold. 

"Wanneer hij koning is zullen wij hem de ge‐
schenken van de koning geven, Mirre om zijn 
zoetheid, en goud voor een kroon, Mooie ge‐
waden", zei het jonge meisje tegen Jozef Eerlijk 
met haar eerstgeborene  
op Bethlehem Down. 
 

Bethlehem Down is vol van het sterrenlicht 
Winden voor de specerijen, en sterren voor het 
goud, Maria voor de slaap, en voor de slaap‐
liedjes Liedjes van een herder bij  
Bethlehem plooi. 
 

Wanneer Hij koning is 
zullen zij Hem kleden in gra<leden, 
Mirre om te balsemen, en hout voor een 
kroon, Hij die nu ligt in de witte armen van 
Maria Zo licht slapend op Bethlehem Down. 
 

Hier heeft hij rust  en een korte tijd om te dro‐
men, dicht opeengepakte ossen om hem tegen 
de kou te beschermen, 
Maria voor liefde, en voor slaapliedjes 
Liedjes van een herder bij Bethlehem plooi. 

8e lezing Joh 1 : 1 – 14 

7e lezing Mattheus 2 ; 1-3; 10-12 

Maar terwijl Jezus wordt geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, 
zie, uit het oosten belanden magiërs in Jeruzalem;zij zeggen:  
waar is de koning der Judeeërs die is voortgebracht?- want wij hebben zijn ster gezien in het  
oosten en zijn gekomen om hem te huldigen! 
Maar als koning Herodes dat hoort is hij geschokt, en heel Jeruzalem met hem.  
Als zij de ster zien verheugen zij zich met zeer grote vreugde.  Ze komen het huis binnen en zien 
het jongetje, mét Maria, zijn moeder, en neervallend bewijzen zij het hulde; ze openen hun 
schatkisten  en bieden hem geschenken aan: goud, wierook en mirre   
En in een droom gewaarschuwd om niet terug te keren naar Herodes  wijken zij langs een andere 
weg uit. 

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.  
Hetzelfde was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hem gemaakt, en zonder hem is 
niets gemaakt dat gemaakt was. In hem was het leven, en het leven was het licht der mensen.  
En het licht scheen in de duisternis, en de duisternis begreep het niet.  Er was een man gezonden 
van God, wiens naam was Johannes.  Dezelfde kwam om te getuigen, om te getuigen van het 
licht, zodat alle mensen door hem zouden geloven.  Hij was niet dat Licht, maar was gezonden 
om te getuigen van dat licht.  Dat was het ware Licht, dat ieder mens verlicht die in de wereld 
komt.  Hij was in de wereld, en de wereld werd door hem gemaakt, en de wereld kende hem niet.  
Hij kwam tot de zijnen en de zijnen ontvingen hem niet. Maar zovelen als Hem ontvingen, hun 
gaf Hij macht om kinderen van God te worden.  Aan hen die in zijn naam geloven, die niet uit 
bloed geboren zijn, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een mens, maar uit God.  
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, (en wij aanschouwden zijn heer-
lijkheid, de heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader), vol van genade en waarheid.  
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Als het lied van de engelen verstomd is, 
Wanneer de ster aan de hemel verdwenen is, 
Wanneer de koningen en prinsen thuis zijn, 
Als de herders terug zijn bij hun kudde, 
begint het werk van Kerstmis: 
Om de verlorenen te vinden, 
Om de gebrokenen te genezen, 
De hongerigen voeden, 
De gevangene vrijlaten, 
Om de naties te herbouwen, 
Om vrede te brengen onder de mensen, 
Om muziek in het hart te maken. 
 

Moge de nederigheid van de herders, de volharding van 
van de magiërs, de vreugde van de engelen, en de vrede van het 
Christuskind de uwe zijn, nu en altijd;  
en de zegen van God Almachtig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
over u zijn en altijd bij u blijven.  Amen 

Uitleidende tekst en Zegen 

Carol  Sans-day Carol 
  John Rutter 

Now the holly bears a berry as white as the milk, 
And Mary bore Jesus,  
who was wrapped up in silk: 
  

Refrein: 
And Mary bore Jesus Christ  
our Saviour for to be, 
And the first tree in the greenwood,  
it was the holly. Holly! Holly! 

 
Now the holly bears a berry  
as green as the grass, 
And Mary bore Jesus,  
who died on the cross:  Refrein 
  
Now the holly bears a berry as black as the coal, 
And Mary bore Jesus,  
who died for us all:  Refrein. 
  
Now the holly bears a berry, as blood is it red, 
Then trust we our Saviour,  
who rose from the dead: Refrein. 

De hulst draagt een bes zo wit als melk, 
En Maria baarde Jesus,  
gewikkeld in zijde: 
  

Refrein: 
En Maria baarde Jezus  
Om onze redder te zijn, 
En de eerste boom in het woud,  
was de hulst. Hulst! hulst! 

  
De hulst draagt nu een bes  
zo groen als het gras, 
en Maria baarde Jezus,  
die stierf aan het kruis:  Refrein. 
  
De hulst draagt nu een bes zo zwart als kool. 
En Maria baarde Jezus  
die stierf voor ons allemaal:  Refrein. 
  
De hulst draagt nu  een bes, zo rood als bloed, 
We vertrouwen op onze redder, die  
opstond uit de dood. Refrein  
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Hark the herald angels sing 

Tekst Charles Wesley Music F. Mendelssohn arr D.Willcocks 

Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en eng'lenstem, 
zingt het Kind van Bethlehem! 
Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Christus d'eeuw'ge Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Vleesgeworden woord van God, 
mens geworden om ons lot. 
U, der mensen een, o Heer, 
U Immanuel, zij eer! 
Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Heil de Vorst der eeuwigheid, 
Zonne der gerechtigheid! 
Van zijn vleug'len dalen neer, 
licht en leven altijd weer. 
Lof U, die Uw glorie deed, 
schuilen in het aardekleed, 
opdat wij, van zonde rein, 
nieuwgeboren zouden zijn. 

Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new born King, 
peace on earth, and mercy mild, 
God and sinners reconciled!" 
Joyful, all ye nations rise, 
join the triumph of the skies; 
with th' angelic host proclaim, 
"Christ is born in Bethlehem!" 
Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new born King!" 
 
Christ, by highest heaven adored; 
Christ, the everlasting Lord; 
late in time behold him come, 
offspring of a virgin's womb. 
Veiled in flesh the Godhead see; 
hail th' incarnate Deity, 
pleased with us in flesh to dwell, 
Jesus, our Emmanuel. 
Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new born King!" 
 
Hail the heaven-born Prince of Peace! 
Hail the Sun of Righteousness! 
Light and life to all he brings, 
risen with healing in his wings. 
Mild he lays his glory by, 
born that we no more may die, 
born to raise us from the earth, 
born to give us second birth. 

Het Vocaal ensemble Voices verzorgt in deze kerk in samenwerking met de Algemene kerken-
raad van de PG-Bussum cantatediensten in deze kerk. Op 27 maart 2022 o.a. Bach’s Johannes 
Passion. Wij hopen dat u ons daarin wil steunen met een gift. U kunt gebruik maken van deze 
QR code of een gift op onderstaand rekening nummer over maken o.v.v. Cantatediensten. Bij 
voorbaat onze dank. 
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