
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Festival of Nine Lessons and Carols 
 

Op de derde zondag van de advent: Gaudete 
(‘Verheugt u’) 

 
 

Zondag 17 december 2017 om 18.30 uur 
Petruskerk in Woerden 



2 

 

Het “Festival of Nine Lessons and Carols” werd voor het eerst gehouden op 
kerstavond 1880, in de kathedraal van Truro volgens een liturgie gemaakt door 
bisschop Edward Benson. De liturgie werd in de daaropvolgende jaren 
aangepast en gebruikt in kerken wereldwijd. 
 
De meest bekende versie van de liturgie is die welke in 1918 werd aangepast 
door Eric Milner-White, destijds hoofd van King's College in Cambridge. Zijn 
ervaringen als aalmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden hem ervan 
overtuigd dat er behoefte was aan een eredienst met meer verbeeldingskracht. 
 
Sinds 1928 worden de diensten in King’s College door de BBC uitgezonden. Dit 
heeft ertoe geleid dat wereldwijd soortgelijke diensten worden gehouden, met 
verschillende variaties op de liturgie. 
De lezingen in deze liturgie zijn gebaseerd op de klassieke lezingen die in de 
dagen tussen de derde Adventszondag en Kerstmis werden gelezen op de zgn. 
Quatertemperdagen. Deze kwartaaldagen werden gevierd op de overgangen 
van de seizoenen. Het waren dagen van gebed en bezinning.  
De lezingen van het winter-quatertemper helpen ons in de voorbereiding op 
het kerstfeest.  
Tenzij anders aangegeven zijn de lezingen afkomstig uit de Nieuwe 
Bijbelvertaling (2004). 

 
 
 
 

 
 
 
 
Medewerkenden aan dit Festival of Nine Lessons and Carols: 
voorganger: ds Maarten Diepenbroek 
ambtsdrager: Maarten van Diggelen 
lectores: zie lezingen 
organist: Jeroen de Haan 
koor: Het Woerdens Vocaal Ensemble, o.l.v. André Vis  
koster: Aart Langelaar 
opmaak liturgieboekje: Maria Knöps 
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 wij worden stil  
 
Orgelspel:   Preludium:  ‘Nun komm, der Heiden Heiland’,  

        BuxWV211, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 

 wie kan gaat staan  
 
Processielied: lied 498         
koor: 1 en 2 
1. Betlehem, o uitverkoren       2. In het ondoordringbaar duister, 
    stad in ’t veld van Efrata,           in onzekerheid en pijn, 
    in u is een vorst geboren           in het land van licht noch luister 
    als een nieuwe Jozua.           zal Hij onze Redder zijn. 
    Koning Jezus, gloria,           Koning Jezus, gloria, 
    Zoon van God, halleluja.           Zoon van God, halleluja. 
 
allen: 
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allen: 4        allen: 5 
Trouw en goedheid zullen wonen    ‘Ere in de hoge’ zingen 
in het land dat Hij bemint.      alle engelen tezaam 
Vorsten, heersers, machten, tronen     voor de herder der geringen 
zullen buigen voor dit kind.     tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria,      Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja.     Zoon van God, halleluja.  
 
Bidding prayer (openingsgebed) 
 
v. Wij zijn samengekomen  
 in de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige 
  Geest. 
allen: Amen. 
 
v. Welkom! Genade en vrede voor U 
 in naam van God 
 die ons bevrijdt van duisternis en kwaad,  
 die ons liefheeft zoals we zijn  
 en ons uitnodigt ons voor te bereiden  
             op de komst van Jezus, zijn Zoon.  
 
 Wij zijn hier samengekomen  
 uit de drukte van alledag en de zorgen  
             die onze agenda bepalen 
 om te luisteren naar het Goede Nieuws 
 dat onze Redder wordt geboren.  
 Engelen verkondigen zijn komst,  
 herders horen deze Blijde Boodschap, 
 koningen brengen het Kind eer. 
 En wij verheugen ons in de geboorte van Gods Zoon.  
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Laten wij, 
voor we gaan luisteren naar verhalen 
en zingen over wat komen gaat, 
bidden voor hen die in het bijzonder 
bescherming en medeleven nodig hebben, waar ook ter 
wereld:  
de zieken naar lichaam en geest, 

 degenen die bang zijn voor wat komen gaat, 
 degenen die de hoop hebben verloren, 
 de eenzamen, de onbeminden, 
 de vluchtelingen, de vreemdelingen in ons midden 
 hen die leven in de schaduw van de dood.  
 Dat zij worden gezien in hun duisternis, 
 dat Christus in hen gekend wordt. 
 Dat wij elkaar zien en Christus in elkaar herkennen. 
 Nemen we mee in ons gebed degenen die ons zijn 
  voorgegaan naar het Koninkrijk van God  
 en leven in het eeuwig Licht.  
 En bidden wij met de woorden die Jezus ons gegeven 
  heeft  en die ons altijd ter beschikking staan, ook als  
 we zelf geen woorden meer weten: 
 

allen: 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. 
 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. (oecumenische versie)  
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 Zegenbede 
v. Moge de almachtige God ons zegenen met zijn genade, 
 moge Christus ons de vreugde van het eeuwig leven 
 schenken,  
 moge de heilige Geest ons vullen met zijn liefde.  
 Amen.  
 

 wij gaan zitten  
 

 
Zingen: lied 466  
allen: 1 
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koor: 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. 

allen:       O kom, o kom, Emmanuël! 
              Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

allen: 3  Ja kom, Gij wortel Isai, 
 verlos ons van de tirannie, 
 van alle goden dezer eeuw, 
 o herder, sla de boze leeuw! 
 O kom, o kom, Emmanuël! 
 Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

koor: 4   Ontsluit, Gij die de sleutel zijt, 
   die opendoet en niemand sluit, 

 het huis van dood en duisternis 
 waarin uw volk gekluisterd is! 

allen:       O kom, o kom, Emmanuël! 
              Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

allen: 5   Daag op, o grote dageraad, 
 licht aan, wij zijn ten einde raad, 

    verjaag de nacht van onze nood 
    en maak uw toekomst rozerood! 
    O kom, o kom, Emmanuël! 
     Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

koor: 6  Koning der volken, heers alom 
en, eerste van de aarde, kom! 
Gij hoeksteen, maak ons samen één, 
verzamel allen om U heen! 

allen:      O kom, o kom, Emmanuël! 
             Verblijd uw volk, uw Israël! 
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allen: 7 Emmanuël, bewijs uw naam! 
wees uw belofte, neem ons aan, 
zegen het volk dat vrede wil, 
maak Israël gerust en stil. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
 
Eerste lezing 
Jesaja 2: 2-5, gelezen door Bep Staats-Steenkamer 
Zwaarden worden ploegscharen 
 
 
 
Carol: A gallery carol, John Gardner 
 
1.Rejoice and be merry 
    in songs and in mirth! 
    O praise our Redeemer, 
    all mortals on earth! 
    For this is the birthday 
    of Jesus our King, 
    who brought us salvation, 
    His praises we'll sing! 
 
2.A heavenly vision 
    Appeared in the sky. 
    Vast numbers of angels 
    the shepherds did spy, 
    proclaiming the birthday of 
    Jesus our King, 
    who brought us salvation, 
    His praises we'll sing!  

3.Likewise a bright star 
    in the sky did appear, 
    which led the wise men 
    from the East to draw near. 
    They found the Messiah, 
    sweet Jesus our King, 
    who brought us salvation, 
    His praises we'll sing! 
 
4.And when they were come, 
    they their treasures unfold 
    and unto him offered 
    myrrh, incense and gold. 
    So blessed for ever 
    be Jesus our King, 
    who brought us salvation, 
    His praises we'll sing! 
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Tweede lezing 
Jesaja 7:10-15, gelezen door Antoinette Makkenze 
De jonge vrouw wordt zwanger 
 
Zingen: lied 919 
 
allen:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrouwen: 2 Want de lichten die wij zelf  

aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf  
sterren, ongetelde – 
al hun glans dooft nochtans, 
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven. 
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mannen: 3 God, is dan wat U verliet  
uit Uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet  
bij Uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, doe één ster 
in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren. 

 
 
allen: 4 Christus, stille vaste Ster,  

O Gij, Licht der lichten, 
Waarnaar wij van her en der  
Onze schreden richten, – 
Geef ons moed; ’t Is ons goed  
U te zien, Getrouwe,  
Uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
 
 
 
Derde lezing  
Jesaja 11: 1-5, gelezen door Felix Meesters uit de 
Bijbel in Gewone Taal 
Spruit uit de afgehouwen tronk 
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Carol: O little town of Bethlehem, Antony Pitts  
 
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 to-night. 
 

2 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 wondering  
  love. 
 

3 How silently, how silently, 
   The wondrous gift is given; 
   So God imparts to human 
   hearts 
  The blessings of His Heaven. 
   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! 

 
Vierde lezing 
Lucas 1: 26-38, gelezen door Selma van Olffen-Tromp  uit de 
Herziene Statenvertaling 
De aankondiging aan Maria 
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Zingen: Lied 473 
allen: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koor: 2  Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
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allen: 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. 

 

 
 
Carol: There is a flower, John Rutter  
 
1.There is a flower sprung of a 
    tree, 
    the root thereof is called 
    Jesse,  
    a flower of price;  
    there is none such in 
    paradise. 
 
 
 
3.The seed hereof was Goddes 
    sand,  
    that God himself sowed with 
    his hand,  
    in Nazareth that holy land,  
    amidst her arbour a maiden 
    found; 
    This blessed flower 
    sprang never but in Mary’s 
    bower. 
 

2.This flower is fair and fresh of 
    hue,  it fadeth never, but 
    ever is  new. 
    The blessed branch this 
    flower  on grew  
    was Mary mild that bare  
    Jesu; a flower of grace,  
    against all sorrow it is so 
    lace. 
 
4.When Gabriel this maid did  
    meet,  with ‘Ave Maria’ he 
    did her greet. 
    Between them two a flower 
    was set and safe was kept, 
    no man should wit,  till on a 
    day in Bethlehem it could 
    spread  and spray. 
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5.When that fair flower began 
    to spread and his sweet 
    blossom began to bed, 
    then rich and poor of every 
    land, they marvelled how  
    this flower might spread,  
    till kings three that blessed 
    flower came to see. 

6.Angels there came from  
   heaven’s tower,  
   to look upon this freshele 
   flower,  
   how fair he was in his colour, 
   and how sweet in his savour 
   and to behold how such a 
   flower might spring in gold. 

 

 
 
Vijfde lezing 
Lucas 1, 39-45, gelezen door Victor Molkenboer uit de 
Herziene Statenvertaling 
Bezoek van Maria aan Elisabeth  
 

 
 
 
 
Zingen: Lied 505  
 
koor: 1  In de nacht gekomen 

kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 
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allen: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allen: 3 In de nacht gekomen, 

onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 
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Carol: Mary’s Lullaby, Frederik Sixten 
 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar. 
Holder Knab im lockigten Haar. 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 

 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund. 
Jesus in deiner Geburt! 
Jesus in Deiner Geburt! 
 
Durch der Engel Alleluja, 
yönt es laut bei Ferne und Nah: 
Jesus der Retter ist da! 
Jesus der Retter ist da! 

 
Solist: 
Schlaf mein Stern, schlaf mein Kind 
schlaf meine kleine Blume, schlaf mein Vogel der im Himmel wohnt. 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht 
es is Nacht, himmlischer Ruh. 
Schlaf mein Stern, schlaf mein Kind, schlaf  du Sternvogelblume. 

 
 
Zesde lezing  
2 Tessalonicenzen 2: 1-8, gelezen door Hans Slooijer 
De komst van de Messias 
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Zingen: lied 441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Niets dreef U uit den hoge 
     naar wat wij mensen zijn, 
     dan liefde, louter liefde. 
     U ziet de schuld en pijn, 
     waarmee wij allen falen, 
     maar houdt die grote last, 
     de wereld met haar kwalen, 
     in uw erbarmen vast. 
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6. Schrijf, mensen, in uw harten 
    dit, als verdriet u kwelt, 
     uw tranen u verwarren 
     om moeiten ongeteld. 
     Houd moed, tot Hij zal komen, 
     Hij is met u begaan. 
     De trooster uit uw dromen, 
     zie Hem nu voor u staan! 
 
8. Ook  hoeft geen mens te vrezen 

          die aan zijn zonden lijdt, 
           want Hij komt u genezen 
        met zijn genegenheid. 

    Uw trooster is nu nabij, 
    die uw vergeving is! 
    met alle kind’ren  
    deelt Hij zijn vaders erfenis. 

 
           10. Hij zal de wereld richten, 

     berecht wie Hem bevocht. 
     Genadig zal Hij lichten 
     voor wie Hem heeft gezocht. 
     Kom haastig, licht der wereld, 
     en leid ons allemaal 
     uw grote vreugde binnen, 
     uw feest, uw liefdesmaal. 
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Carol: Baby Jesus, hush! Now sleep, Antony Pitts  
 

1.Baby Jesus, hush now sleep, 
    close Your eyes now not a peep. 
    We will rock You ever faithfull, 
    gently rock Your manger cradle. 
    Baby Jesus, hush now sleep, 
    close Your eyes now not a peep. 

 
2.O my darling, hush now sleep 
   safely in Your parents keep. 
   We will rock You ever faithfull, 
   gently rock Your manger cradle. 
   O my darling, hush now sleep 
   safely in Your parents keep. 

 
3.Jesu Saviour hush now sleep,  
   one day You’ll see Mummy weep. 
   We will rock You ever faithfull, 
   gently rock Your manger cradle. 
   Jesu Saviour hush now sleep,  
  one day You’ll see Mummy weep 

 
 
 
Zevende lezing 
Jesaja 35: 1-10, gelezen door Gretha Zijlstra 
De woestijn zal bloeien als een roos 
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Zingen: lied 506  
 

koor: 1  Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Betlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 

allen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koor: 2  Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 

allen:   Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
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koor: 3  Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat!   

allen:  Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
koor: 4  Wij gaan op weg naar Betlehem, 

daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 

allen:  Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
 
 
 
 
Achtste lezing 
1 Korintiërs 4: 1-5, gelezen door Ruud van der Herberg 
Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt  
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Zingen: lied 439  
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2. Bereid dan voor zijn voeten      
       de weg die Hij zal gaan;                 

    wilt gij uw Heer ontmoeten,         
          zo maak voor Hem ruim baan. 

    Hij komt, – bekeer u nu, 
    verhoog de dalen, effen 
    de hoogten die zich heffen 
    tussen uw Heer en u. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
    is lieflijk voor de Heer, 
    maar op een hart vol hoogmoed 
    ziet Hij in gramschap neer. 
    Wie vraagt naar zijn gebod 
    en bidden blijft en waken, 
    in hem wil woning maken 
    het heil, de Zoon van God. 

 
4. O Jezus, maak mij arme 
    in deze heilige tijd 
    uit goedheid en erbarmen 
    zelf voor uw komst bereid. 
    Laat dit bestaan uw stal, 
    dit hart uw kribbe wezen, 
    opdat nu en na dezen 
    ik U lofzingen zal. 

 
 
Negende lezing 
Matteüs 11: 2-10, gelezen door Annemiek van Leeuwen uit de 
Herziene Statenvertaling 
Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen 
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Carol: Lord of the Dance, David Willcocks 
 

1.I danced in the morning: 
   when the world was begun, 
   and I danced in the moon 
   and the stars and the sun 
   and I came down from 
heaven 
   and I danced on the earth. 
   At Bethlehem I had my birth. 
 refrein: "Dance ..." 

2.I danced for the scribe 
    and the pharisee  
    but they would not dance  
    and they wouldn't follow me. 
    I danced for the fisherman,  
    for James and John.  
   They came with me. 
refrein: "Dance ..." 

 

refrein: 
"Dance ", then, wherever you may be,”I am the Lord of the Dance 
", said he.“And I'll lead you all, wherever you may be and I'll lead 
you all in the Dance ", said he 
 

3.I danced on the Sabbath 
    and I cured the lame; 
    the holy people 
    said it was a shame. 
    They buried my body 
    and they thought I'd gone, 
    But I am the dance, 
    And I still go on.  
refrein:"Dance ..."  
 

 
4.I danced on a Friday. 
    when the sky turned black. 
    It's hard to dance 
    with the devil on your back. 
    They whipped and they 
stripped 
    and they hung me on high, 
     and they left me there 
     on a Cross to die. 
refrein: "Dance ..." 

 

5.They cut me down, I leapt up high. 
    I am the Life that'll never, never die 
    I'll live un you if you'll live in me - 
    "I am the Lord of the Dance" said he.  
refrein:"Dance ..." 

 

 wie kan gaat staan 
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Slotlied: lied 471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O, Jesu parvule,             3. Hoor, heel de engelenschaar 
    U leeft met ons mee,                jubelt gloria 
    troost mij in mijn lijden,    in excelsis Deo, 
    o puer optime.     o, waren wij ook daar. 
    Uw komst zal ons bevrijden,   De aarde en de hemel 
    voorbij zijn ach en wee.    ze zingen met elkaar 
    Schenk ons pais en vree,    nova cantica, 
    schenk ons pais en vree.    nova cantica, 
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Gebedsgroet  
 
voorganger: 
 
 
allen: 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed van de dag  
 
voorganger: Wek op, O Heer, uw volk 

opdat wij feestelijk vieren, 
dat U ons nabij bent gekomen 
en steeds weer komt, 
tot de woestijn zal bloeien, 
gerechtigheid en vrede elkaar kussen.  
Door Jezus Christus, onze Heer. 

allen:   Amen 
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Zegen  
voorganger:  Moge Christus de Zon der gerechtigheid 

over u lichten 
de duisternis op uw pad verdrijven 
en u bereid maken om Hem te ontmoeten 
wanneer Hij komt in al zijn glorie. 
Zegene U, 
de almachtige en barmhartige God 
Vader, Zoon en heilige Geest 

allen: 
  
 
 
 
 
   
Orgelspel:  Improvisatie op de melodie van ‘In dulci jubilo’. 
 
 
 
 
Het koor verlaat als eerste de kerk.  
 
 
 
 
 
Bij de uitgang is er een collecte voor de Kerstactie plaatselijke 
Raad van Kerken en bestrijding onkosten. 
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