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*

Once in Royal David’s City

H.J. Gauntlett/arr. A.H. Mann

Welcome
Bidding Prayer
*
*

Remember, O thou man
Ding dong merrily

Thomas Ravenscroft
arr. Charles Wood

First Lesson

Genesis 3:8-15, 17-19 (NBV)

*
*

James MacMillan
Trad./arr. David Willcocks

O Radiant Dawn
God rest you merry, gentlemen

Second Lesson

Genesis 22:15-18 (Engels)

Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij
zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de Heer: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je
mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zo
veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het
strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in
bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als
jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’
*

There is no Rose

Third Lesson
*O little town of Bethlehem

Howard Skempton
Jesaja 9:1-6 (NBV)
Trad./arr.RalphVaughan Williams/
David Willcocks

Fourth lesson

Jesaja 11:1-3a, 4a, 6-9 (NBV)

*

Basque Carol/arr. Malcolm Archer

The Angel Gabriel

Fifth Lesson

Lucas 1:26-35, 38 (Engels)

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een
afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis
binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting
te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God
heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon

baren, en je moet hem Jezus noemen. 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. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad.’ 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. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon,
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar,
in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
*

Away in a manger

James Murray/arr. Bob Chilcott

Sixth Lesson

Matthéüs 1 (NBV)

*
*

Alan Bullard
Franz Grüber/arr. Bob Chilcott

I saw a stable
Silent Night

Seventh Lesson

Lucas 2:1-7 (Engels)

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden
ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van
David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld
in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels
leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen
elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op
weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
*

See amid the winter’s snow

John Goss/arr. Paul Leddington
Wright

Eighth Lesson

Matthéüs 2:1-11 (NBV)

*

Tune from Piae Cantiones/
arr. Reginal Jacques

Good King Wenceslas

*

Past 3 a clock

Traditional/arr. Charles Wood

Ninth Lesson
*
O come all ye faithful

Johannes 1:1-14 (NBV)
arr. David Willcocks

Priest
Allen

The Lord be with you.
And with thy Spirit

Prayers
Blessing
*
Hark the Herald angels sing
ledger

F.

Mendelssohn/descant

Philip

Bij de uitgang vragen wij een collecte ter bestrijding van de kosten. Alvast onze
hartelijke dank.

Happy Christmas

Voor informative over de Muzikale Vespers zie de website: https://dorpskerkrheden.nl/project/vespers/
of e-mail: muzikalevesper@dorpskerkrheden.nl

