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Once in royal David’s city Henry J. Gauntlett (1805 - 1876) 
 

1. 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. 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 Savior holy. 
 

5. 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. Not in that poor lowly stable, 
with the oxen standing round 
we shall see him; but in heaven, 
set at God's right hand on high; 
when like stars his children crowned, 
all in white shall wait around. 

1. In de Koningsstad van David 
vlijt een moeder in een stal 
haar klein kindje in een kribbe, 
die tot bedje dienen zal. 
Maria is die moeder schoon, 
Jezus Christus is haar zoon. 
 

2. Uit de hemel kwam hij neder 
hij die God is, Heer van 't al, 
en zijn wiegje was een kribbe, 
zijn geboorteplaats een stal, 
bij wie zwak is, arm of klein, 
wilde hij op aarde zijn. 
 

5. Door zijn liefde staan wij eenmaal 
met de Heiland oog in oog, 
want dat kind zo lief en teder, 
is ons Here van omhoog. 
En hij leidt zijn kind'ren tot 
waar hij zelf woont, dicht bij God. 
 

6. In de hemel, niet bij ossen, 
niet bij ezels in een stal, 
aan Gods rechterhand gezeten, 
is 't waar hij zich tonen zal. 
Waar zijn kind'ren sterrekronen 
dragend, eeuwig bij hem wonen. 
 

herdichting: Wim Vroon 
 

First Word 
 

GELIEFDEN IN CHRISTUS, laat het deze kersttijd onze zorg en vreugde zijn 

om ons voor te bereiden om weer de boodschap van de engelen te horen. 

Om ons hart en onze geest te richten op Bethlehem en te zien wat te 

gebeuren staat en het kind dat in de kribbe ligt. 

Laat ons in de heilige Schrift lezen en onderstrepen het verhaal van Gods 

liefdevolle bedoelingen vanaf de begintijd  van onze ongehoorzaamheid 

tot de glorieuze verlossing die dit heilige Kind ons bracht. 

Maar laat ons eerst bidden voor de nood van heel zijn wereld; voor vrede 

en goede wil op heel de aarde; voor eenheid en broederschap binnen de 
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kerk die Hij kwam bouwen. En laat ons deze tijd in zijn naam gedenken de 

armen en hulpelozen, zij die kou en honger lijden en onderdrukt worden; 

Zij die lichamelijk en geestelijk ziek zijn en zij die rouwen, vooral nu de 

wereld lijdt onder de coronapandemie; wie eenzaam zijn en wie zich niet 

geliefd weten; mensen op leeftijd en kleine kinderen; allen die de Heer 

Jezus niet kennen of liefhebben of die door te zondigen zijn liefdevolle 

hart verdriet hebben gedaan. 

Tot slot, laat ons voor God gedenken allen die zich met ons verheugen 

maar aan de overkant in een groter licht verblijven, de menigte die 

niemand tellen kan en die haar hoop stelde op het vleesgeworden Woord, 

en met wie wij in Jezus Christus voor altijd een zijn. 
 

Silent night arr. Carl Reinecke (1824 – 1910) 
 

1. 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. 
 

2. Silent night, holy night. 
Shepherds quake at the sight: 
glories stream from heaven afar, 
heavenly hosts sing alleluja. 
Christ the Savior is born! 
Christ the Savior is born! 
 

3. 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. 
 

Engelse hertaling: J. F. Young 
(1820 - 1885) 

1. Stille nacht, heilige nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
werd geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 

2. Hulpeloos 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. 
 

3. Stille nacht, heilige nacht. 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld, 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij d'eer, 
Amen, Gode zij d'eer. 
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The First Lesson: Genesis 3: 6 – 13 (HSV)1 
 

6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een 

lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er 

verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook 

wat aan haar man, die bij haar was,  en hij at ervan. 7 Toen werden de 

ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten 

vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 8 En zij hoorden 

de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de 

namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht 

van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God 

riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw 

stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik 

mij. 11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die 

boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? 12 Toen 

zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom 

gegeven en ik heb ervan gegeten. 13 En de HEERE God zei tegen de vrouw: 

Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en 

ik heb ervan gegeten. 
 

God zij lof en dank. 
 

Adam lay ybounden Boris Ord (1897 - 1961) 
 

Adam lay ybounden 
Bounden in a bond 
Four thousand winter 
Thought he not too long 
And all was for an apple 
An apple that he took 
As clerkes finden 
written in their book 
Ne had the apple taken been 
The apple taken been 
Ne had never our lady 
Abeen heavené queen 

Adam lag gebonden 
in schuld, 
vierduizend winters 
vond hij niet te lang, 
en dat alles om een appel 
die hij nam - 
dat lezen geestelijken 
in hun boek. 
Als de appel niet genomen was, 
zou Onze Lieve Vrouwe nooit 
Koningin van de Hemel 
geweest zijn. 

 

  

 
1 HSV – Herziene Staten Vertaling 

NBV – Nieuwe Bijbel Vertaling (2021) 
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Blessed be the time 
That apple taken was 
Therefore we moun singen 
Deo gracias, deo gracias! 
 

tekst: anoniem 15e eeuw 

Gezegend de tijd 
dat de appel genomen werd. 
Daarom mogen wij zingen: 
God zij dank gebracht! 

 

The Second Lesson, Micha 5, 1 – 4a (NBV21) 
 

1 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. 2 

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.  

3 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, 4 en hij brengt vrede. 
 

God zij lof en dank. 
c 

O little town of Bethlehem Ralph Vaughan Williams 

 (1872 - 1958) 
c 

1. O little town of Bethlehem, 
how still we see thee lie! 
Above thy 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. 
 

2. For Christ is born of Mary, 
and gathered all above, 
while mortals sleep, the angels keep 
their watch of wond’ring love. 
O morning stars, together 
proclaim the holy birth! 
And praises sing - let “Glory!” ring 
with peace to all on earth! 
 

 

1.O Bethlehem, gij kleine stad 
wat ligt gij stil terneer. 
De sterren trekken langs hun baan 
gij slaapt in diepe sfeer. 
Maar in uw donk’re straten straalt 
het Licht dat was verwacht; 
de hoop en vrees van jarenlang 
in u vereend deez’ nacht. 
 

2. Want Christus is geboren 
in deze stille nacht. 
Het mensdom slaapt, maar ’t englenheir 
houdt over ’t Kind de wacht. 
O morgensterren samen, 
verkondig de geboort’ 
en lofzing nu het Koningskind 
de vreed' op aarde gloort! 
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3. How silently, how silently, 
the wondrous gift is giv’n! 
So God imparts to human hearts 
the blessings of the heav’ns. 
No ear may hear his coming, 
but in this world of sin, 
where meek souls will receive him 
still the dear Christ enters in. 
 

4. 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. 
O come to us, abide with us, 
our Lord Emmanuel. 

3. Hoe vreedzaam stil, hoe vreedzaam stil 
komt ’s hemels heilig Kind! 
Zo zendt de Heer zijn zegen neer 
tot elk die Hem bemint. 
Geen oor hoort Hem ooit komen, 
maar in dit rijk des leeds, 
waar ’t vroom gemoed Hem blij begroet, 
maakt Hij zijn woon nog steeds. 
 

4. O heilig kind van Bethlehem, 
daal tot ons af, bidden wij, 
werp onze zonde af en ga binnen, 
word vandaag in ons geboren! 
We horen de kerstengelen 
de grote blijde boodschap vertellen. 
O kom tot ons, blijf bij ons, 
onze Heer Emmanuel. 

 

The third lesson: Lucas 1: 26 – 33 (HSV) 
 

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar 

een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27 naar een maagd 

die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het 

huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen de 

engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. 

De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen zij hem 

zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat 

de betekenis van deze groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. 31 

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de 

Naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 

genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in 

eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.s. 
 

God zij lof en dank. 
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Magnificat Edward Bairstow (1974 - 1946) 
 

My soul doth magnify the Lord, 

and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 

For He hath regarded the lowliness of his handmaiden. 

For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. 

For He that is mighty hath magnified me, and holy is his name. 

And his mercy is on them that fear Him, throughout all generations. 

He hath shewed strength with his arm, 

He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. 

He hath put down the mighty from their seat 

and hath exalted the humble and meek. 

He hath filled the hungry with good things 

and the rich He hath sent empty away. 

He remembering his mercy hath holpen his servant Israel, 

as He promised to our forefathers, 

Abraham and his seed, forever. 
 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost; 

as it was in the beginning, is now, and ever shall be, 

world without end. Amen. 
 

Groot maakt mijn ziel de Heer, en mijn geest heeft zich verheugd om 
God mijn Redder. Want Hij aanschouwde de nederigheid van zijn 
dienares: ja zie, van nu af aan spreken alle geslachten mij zalig. 
Want grote dingen heeft Hij mij gedaan die machtig is, en heilig is 
Zijn naam. En Zijn barmhartigheid is van nageslacht tot nageslacht, 
voor hen die Hem vrezen. Hij heeft kracht getoond in Zijn arm, en 
hoogmoedigen in de gedachte van hun hart verstrooid. Hij stootte 
machtigen van hun zetel, en nederigen heeft Hij verheven. 
Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld, en rijken heeft Hij leeg 
weggezonden. Hij is Israel zijn dienaar te hulp geschoten, zijn 
barmhartigheid gedenkend, Zoals Hij gesproken heeft tot onze 
vaderen, Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. 
 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in den beginne, nu en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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The fourth lesson: Lucas 2: 1 – 12 (NBV21) 
 

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging 

op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 

vandaan kwam. 4-5 Ook 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. 6 Terwijl ze daar 

waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en 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. 

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 

hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de 

Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de 

Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 

bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 

betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie 

redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het 

teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 

gewikkeld in een voederbak ligt. 
 

God zij lof en dank. 
 

In the bleak Midwinter Harold Darke (1888 - 1976) 
 

1. In the bleak mid-winter 
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 mid-winter 
long ago. 
 

 
 
 
 

1. In de barre winter, 
wind door merg en been, 
de grond keihard bevroren, 
het water als versteend; 
sneeuw viel er in lagen, 
sneeuw op sneeuw op sneeuw, 
in die winterdagen 
van een verre eeuw. 
 

 
 
 
 



 

 

10 

2. Our God, heaven cannot hold Him 
nor earth sustain, 
heaven and earth shall flee away 
when He comes to reign: 
in the bleak mid-winter 
a stable-place sufficed 
the Lord God Almighty 
Jesus Christ. 
 

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. 
 

4. 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. 
 

tekst: Christina Rossetti (1830 - 1894) 

2. Geen hemel kan God houden, 
de aarde duldt hem niet, 
maar aard' en hemel wijken 
als Hij het gebiedt. 
In 't hartje van de winter 
hoefde hij niet meer 
dan een arme veestal, 
Christus onze heer. 
 

3. Genoeg voor Hem, die de 
Cherubijnen dag en nacht aanbidden, 
een borst vol melk 
en een kribbe vol hooi; 
genoeg voor He,, 
voor wie engelen neervallen, 
de os, de ezel en de kameel 
die aanbidden. 
 

4. Wat kon ik hem geven 
als ik bij hem kwam? 
Zou ik herder wezen -  
gaf ik hem een lam. 
'k Zou mijn plicht betrachten 
als ik wijsheid had. 
Wat ik, schoon arm, kan geven 
is mijn ganse hart. 
 

vertaling vers 1, 2 en 4: Wim Vroon 
 

Sermon | Overdenking 
 

Angelus ad pastores ait Hans Leo Hassler (1564 - 1612) 
 

Angelus ad pastores ait: 
annuncio vobis gaudium magnum, 
quia natus est vobis hodie Salvator mundi. 
Alleluja. 

De engel sprak tot de herders: 
"Ik verkondig u een grote vreugde: 
Heden is u een redder geboren". 
Halleluja. 
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The fifth lesson: Matteüs 2: 1 – 11 (HSV) 
 

1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van 

koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 2 

en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij 

hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te 

aanbidden. 3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring 

en heel Jeruzalem met hem. 4 En nadat hij alle overpriesters en 

schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen 

weten waar de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tegen hem: In 

Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: 6 

En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de 

vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk 

Israël weiden zal. 

7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun 

nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; 8 en hij stuurde 

hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek 

naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik 

kom om Het te aanbidden. 9 En nadat zij de koning aangehoord 

hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien 

hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar 

het Kind was. 10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer 

grote vreugde. 11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind 

met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij 

openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en 

wierook en mirre. 12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een 

droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, 

keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. 
 

God zij lof en dank. 

Star carol John Rutter (* 1945) 
 

1. Sing this night, 
for a boy is born in Bethlehem, 
Christ our lord 
in a lowly manger lies; 
bring your gifts, 
come and worship at his cradle 
hurry to Bethlehem 
and see the son of Mary! 

1. Zing hedennacht, 
want een kind is geboren in Bethlehem, 
Jezus Christus, onze Heer, 
ligt in een simpele kribbe. 
Breng uw gaven 
en aanbid Hem hier, 
haast u naar Bethlehem 
en komt de zoon van Maria zien! 
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See his star shining bright 
in the sky this Christmas night! 
Follow me joyfully; 
hurry to Bethlehem 
and see the son of Mary! 
 

2. Angels bright come from 
heaven′s highest glory, 
bear the news 
with its message of good cheer: 
"Sing, rejoice, 
for a King is come to save us, 
hurry to Bethlehem 
and see the son of Mary!" 
See his star … 
 

3. See he lies, 
in his mother's tender keeping; 
Jesus Christ 
in her loving arms asleep. 
Shepherds poor 
come to worship and adore him, 
offer their humble gifts 
before the son of Mary. 
See his star … 
 

4. Let us all pay 
our homage at the manger, 
sing his praise 
on the joyful Christmas night; 
Christ is come, 
bringing promise of salvation; 
hurry to Bethlehem 
and see the son of Mary! 
See his star … 

Zie zijn ster stralend aan de hemel 
in deze kerstnacht! 
Kom mee en verblijd u. 
Haast u naar Bethlehem 
om de zoon van Maria te zien!  
 

2. Engelen glanzend, gekomen uit 
's hemels hoogste heerlijkheid,  
brengen het nieuws, 
de blijde boodschap: 
"zingt en weest blij, 
een Koning is gekomen als onze redder, 
haast u naar Bethlehem 
om de zoon van Maria te zien!" 
Zie zijn ster … 
 

3. Ziet, daar ligt 
in moeders lieflijke hoede 
in haar tedere armen 
de slapende Jezus Christus.  
Arme herders 
komen Hem aanbidden 
en bieden Hem 
hun nederige gaven aan. 
Zie zijn ster … 
 

4. Laten wij bij de kribbe vieren 
dat Christus gekomen is 
en laten wij zingen 
in de heerlijke kerstnacht 
van de geboorte 
van onze redder;  
haast u naar Bethlehem 
om de zoon van Maria te zien! 
Zie zijn ster … 
 

vertaling: Louise Hesp en Henri Wijsman 
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The Sixth lesson: Johannes 1: 1 – 14 (NBV21) 
 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 

was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, 

zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord 

was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt 

in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.  

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 

Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door 

hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 

getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar 

de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door 

Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam naar wat 

van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 

12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het 

voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op 

natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van 

een man, maar uit God.  

14 Het 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. 
 

God zij lof en dank. 
 

O magnum mysterium William Byrd (1543 - 1623) 
 

O magnum mystérium, 
et admirábile sacraméntum, 
ut animália vidérent Dóminum natum 
jacéntem in praesépio. 

O groot mysterie 
en wonderlijk geheim, 
dat dieren de pasgeboren Heer zien 
die in een kribbe ligt. 

 

Last Word & Blessing 
 

O God die ons verblijdt met het jaarlijks gedenken van de geboorte van uw 

enige Zoon, Jezus Christus: schenk ons het genoegen dat wij hem met 

vreugde ontvangen als onze verlosser zodat wij hem in vast vertrouwen 

mogen aanschouwen wanneer Hij komt om te oordelen; Hij die leeft en 

regeert met U en de heilige Geest, één God, tot in eeuwigheid. 
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Mag Hij die in zijn menswording het aardse en het hemelse verenigde, ons 

vervullen met de zoetheid van innerlijke vrede en goede wil. 

Mag de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest, met 

ons zijn en altijd bij ons blijven. 
 

Allen: Amen 
 

Tomorrow shall be my dancing day John Gardner 

 (1917 - 2011) 
 

1. Tomorrow shall be my dancing day: 
I would my true love did so chance 
to see the legend of my play, 
to call my true love to my dance. 
Sing, oh! my love, oh! my love, 
my love, my love, 
this have I done for my true love. 
 

2. Then was I born of a virgin pure; 
of her I took fleshly substance; 
thus was I knit to man's nature, 
to call my true love to my dance. 
Sing, oh … 
 
 

3. In a manger laid, and wrapped I was, 
so very poor, this was my chance, 
betwixt an ox and a silly poor ass, 
to call my true love to my dance. 
Sing, oh … 
 

4. Then afterwards baptized I was; 
the Holy Ghost on me did glance, 
my Father’s voice heard I from above, 
to call my true love to my dance. 
Sing, oh … 

1. Morgen zal ik dansen; 
ik hoop dat mijn ware liefde 
mijn danskunsten ziet, 
ik roep mijn liefde tot mijn dans. 
Zing, o mijn geliefde, o mijn geliefde, 
mijn geliefde, mijn geliefde, 
dit heb ik voor mijn ware liefde gedaan. 
 

2. Toen werd ik geboren uit een maagd, 
ik was haar vlees en bloed; 
zo was ik gevormd naar het evenbeeld 
van de mens om mijn ware liefde 
tot mijn dans te roepen. 
Zing, o … 
 

3.In een kribbe gelegd, lag ik gewikkeld 
in doeken, en arm, dit was mijn kans 
tussen een os en een arme ezel, om mijn 
ware liefde tot mijn dans te roepen. 
Zing, o … 
 

4. Daarna werd ik gedoopt; 
de Heilige Geest keek op mij neer 
en de stem van mijn Vader hoorde ik 
uit de hemel, om mijn ware liefde 
tot mijn dans te roepen. 
Zing, o … 

 

Christmas message | Kerstboodschap 
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O come, all ye Faithfull arr. David Willcocks 
 

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. 
 

2. God of God, 
light of light, 
lo, he abhors not 
the Virgin's womb; 
very God, begotten, not created. 
O come … 
 

6. Sing, choirs of angels, 
sing in exultation, 
sing, all ye citizens of heaven above! 
Glory to God, 
in the highest. 
O come … 
 

7. Yea, Lord, we greet Thee, 
born this happy morning. 
Jesus, to Thee be glory given; 
word of the Father, 
now in flesh appearing. 
O come … 

1. Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de vorst der eng'len 
hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden, 
die Koning. 
 

2. Het licht van de vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, 
verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken. 
Komt laten wij….. 
 

6. Zing, koor van engelen 
zing in vervoering, 
zing, al gij burgers van de hemel hierboven! 
Glorie aan God 
in de hoogste. 
Komt laten wij … 
 

7. Ja Heer, wij groeten U, 
geboren deze blijde morgen. 
Jezus, U worde de heerlijkheid gegeven; 
woord van de Vader 
nu in vlees verschenen. 
Komt laten wij … 
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Deze Kerstnacht / Festival of Lessons and 

Carols wordt mede georganiseerd door de 

Stichting Concerten Grote Kerk. 

Met elkaar hebben we geprobeerd de kosten 

zo laag mogelijk te houden. Niet in de laatste 

plaats omdat we plannen twee keer hebben 

moeten aanpassen, heeft het organiseren 

ervan wel flinke kosten met zich 

meegebracht. 

Als u het kunt missen willen we u vragen u om een vrijwillige bijdrage te 

doen aan het eind van deze viering. De gedachte achter die 

vrijwilligheid is dat door de breedste schouders gedragen wordt dat 

iedereen vanavond heeft kunnen meedoen. 

Met een bijdrage van rond de € 15,00 (was dit een concert geweest, 

was dat als entreebedrag heel goed denkbaar geweest) kunnen we 

mooie dingen in de Grote Kerk blijven organiseren. 

De Stichting Concerten Grote Kerk heeft per 1 januari 2016 een door de 

Belastingdienst afgegeven ‘Culturele ANBI’-status.  

U kunt uw bijdrage overmaken op NL27 RABO 0316 78 48 85 t.n.v. 

SCGK, o.v.v. Lessons & Carols, 24 december 

Om het u nog makkelijker te maken bieden we hier ook de mogelijkheid 

via uw mobiele telebankieren-omgeving of met een QR-code app direct 

een vrijwillige gift over te maken. 

De QR-code voor uw financiële bijdrage voor vanavond:  

 

 

https://qr3.ideal.nl/38301cce-

d8c5-4a09-b2ed-1d57897474c3 

iDeal betaling 

https://qr3.ideal.nl/38301cce-d8c5-4a09-b2ed-1d57897474c3
https://qr3.ideal.nl/38301cce-d8c5-4a09-b2ed-1d57897474c3
https://qr3.ideal.nl/38301cce-d8c5-4a09-b2ed-1d57897474c3

