ADVENT FESTIVAL OF NINE LESSONS
AND CAROLS
OPENINGSLIED:

Waar eens David is geboren

.

3. Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid
4. Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.

Tekst: Sytze de Vries, naar C.F. Alexander (1818-1895)
‘Once in royal Davids city’
Muziek: H.J. Gauntlett (1805-1876) – IRBY

OPENINGSGEBED
LEZING 1:

Jesaja 11: 1-11 Het komend vrederijk

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn
wortels komt tot bloei. 2 De geest van de H E E R 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 H E E R . 3 Hij ademt
ontzag voor de H E E R ; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 4 Over de zwakken velt hij een
rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn
lippen doodt hij de schuldigen. 5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel
om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. 6 Dan zal een
wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje
neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze
hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt
een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de H E E R vervult de aarde, zoals het water de bodem
van de zee bedekt. 10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel
voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn
woonplaats zal schitterend zijn.
LIED: Lied 433: Kom tot ons de wereld wacht
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vrouwen

2. Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

mannen

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

vrouwen

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

allen

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

LEZING 2:

Jesaja 40: 1-11 Troost mijn volk

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in,
maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is
voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van
de H E E R heeft ontvangen. 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de H E E R
een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. 5 De luister
van de H E E R zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De H E E R heeft gesproken!’ 6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem
antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een
veldbloem. 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem
van de H E E R erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het gras verdort
en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht,
vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden
van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 10 Ziehier God, de H E E R ! Hij komt met
kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning
gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm
brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de
ooien.
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LIED: LB 462: Zal er ooit een dag van vrede
1koor, 2 allen, 3 vrouwen, 4 allen, 5 mannen, 6 allen

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal 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.
tekst: Henk Jongerius
melodie: Chorale Book for England
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LEZING 3:

Zacharia 9: 9-10 Juich Sion

9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in
aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden
op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 10 Ik zal de
strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen
worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn
heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden
der aarde.
LIED: Verheug u gij dochter van Sion
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LEZING 4:

Jesaja 52: 7-10

7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en
tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ 8 Hoor! Je wachters verheffen hun
stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen:
de H E E R keert terug naar Sion. 9 Breek uit in gejubel, ruïnes van
Jeruzalem, want de H E E R troost zijn volk, hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De H E E R ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en
de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.
LIED

LB 461 Wij wachten op de koning

2. Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!
3. Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!
4. Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!
tekst: Sytze de Vries, muziek: Christiaan Winter
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LEZING 5:

Jesaja 35:1-10 De woestijn zal zich verheugen

1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien, 2 als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van
de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men
aanschouwt de luister van de H E E R , de schoonheid van onze God.
3 Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
4 Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie
God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie
bevrijden.’ 5 Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven
worden ontsloten. 6 Verlamden zullen springen als herten, de mond van
stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de
dorre vlakte doorsnijden. 7 Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 8 Daar zal een gebaande weg
lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die
weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. 9 Geen leeuw of
roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven
er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 10 Wie door
de H E E R bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad
binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
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LIED Zie als koning (Liefste lied van overzee 57)

4. Hij zal komen met erbarmen
en langs onze straten gaan.
Wie verloren van het leven
geeft Hij het om op te staan.
Heer, ontferm U (3x)
zie ons in genade aan!
5. Eenmaal als de wolken breken
en de voorhang open gaat,
is de laatste vraag geweken,
zien wij God in het gelaat.
Halleluja (3x)
Om wat ons te wachten staat!
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LEZING 6: Filippenzen 4: 4-8
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd
verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is
nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is,
alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat
lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof
verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb
verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
LIED: LB 463 Licht in onze ogen
1. allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4. vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7
mannen, 8 allen

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4. Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
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8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

tekst: Sytze de Vries
muziek: Kenneth George Finlay

LEZING 7
Lucas 1: 26-35 en 38
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in
Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël
ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de
Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei
tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem
Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van
zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 Maria
vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige
Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een
schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig
worden genoemd en Zoon van God. 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar
weer alleen.
LIED: Magnificat – Lofzang van Maria

1 allen, 2 vrouwen, 3 allen, 4 mannen, 5 allen
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2. Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam!
Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht.
Mijn lied zet anderen tot zingen aan:
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht!
3. Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid.
4. Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.
Wie rijk was blijft met lege handen staan.
5. Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.
KORTE OVERWEGING
LEZING 8:
Johannes 1:1-9
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 en zonder
dit 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
LIED: LB 444 Nu daagt het in oosten
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 de_eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
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3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.
4 De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk 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.
SLOTGEBED
ZEGENBEDE
SLOTLIED:
Gezang 125 O kom, o kom Immanuel
refrein steeds allen, 1allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen
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2. O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

3. O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5. O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

IN DEZE VIERING:
Voorganger:
Organist:
Lectoren:

ds. Hanna Rijken
Bastiaan van der Pijl
Saskia Zock
Romy Sterrenburg
Annelies van der Pijl
Arie Stam
Marjan den Breejen
Tim Sterrenburg
Jaromir van Gelder

14

