
 

 



 

 

 



 

 

 

Welkom! 
 
Morgen begint Advent, de tijd waarin wij ons bewegen van het donker naar het Licht en 
uitzien naar de komst van de Heere Jezus. Met het oog hierop organiseert Voice Four 
weer haar Lessons & Carols concert. 
 
De traditie om in de adventstijd een viering te houden met lessons and carols is al 120 
jaar oud. Alpole en White Benson, twee Anglicaanse bisschoppen, ontwierpen de litur-
gie met negen lezingen en liederen aan het eind van de negentiende eeuw. Zij wilden 
met deze vernieuwing de metten van kerstavond aantrekkelijk maken voor een groot 
publiek. Metten zijn nachtvieringen waarin drie keer drie lezingen centraal staan. In de 
metten met carols werd de betekenis van kerst voor de kerkelijke en niet-kerkelijke 
aanwezigen daarom in negen lezingen duidelijk gemaakt.  
 
De liederen die zij hierbij kozen, waren liederen die tot dan op straat werden gezongen: 
carols, volkskerstliederen waarvoor rondreizende carolzangers voedsel, geld en drank 
kregen. De bisschoppen vroegen enkele parochianen om deze carols ín de dienst te ko-
men zingen in plaats van op het plein voor de kerk. De formule sloeg zodanig aan, dat 
tot op de dag van vandaag in heel het Verenigd Koninkrijk carolservices gehouden wor-
den.  
 
De liturgie is sinds het begin ongewijzigd gebleven. Maar er zijn sindsdien, speciaal voor 
de carolservices, ook veel nieuwe composities geschreven. De samenstelling van de 
carols verschilt jaarlijks. Met één uitzondering: sinds 1919 is de openingscarol altijd On-
ce in royal David’s city. Wanneer we dit lied horen, weten we dat het kerstfeest op han-
den is.  
 
 
De lessons worden vanavond gelezen door: 
 
Katinka Duijnkerke  - trouw bezoeker concerten Voice Four 
Naomi van Gilst  - projectlid tijdens project Olivet to Calvary in 2020 
Wim Kok   - trouw bezoeker / Statenlid SGP Provincie Zeeland 
Leah en Thirza Schot  - dochters van koorlid Els Schot 
Gerrit van Veldhuisen - trouw bezoeker / pastoraal werker  
 
 
 
Een gezegend concert toegewenst 
 
Voice Four  
 
 



 

 

 



 

 

 

He came down to earth from heaven, 
who is God and Lord of all;  

and His shelter was a stable,  
and His cradIe was a stall:  

with the poor and mean and lowly, 
lived on earth our Saviour holy. 

 

And through all his wondrous childhood, 
he would honour and obey,  

love and watch the lowly maiden,  
in whose gentle arms he lay:  

Christian children all must be  
mild, obedient, good as he. 

 

For he is our childhood's pattern,  
day by day like us he grew;  

he was little, weak and helpless,  
tears and smiles like us he knew: 

and he feeleth for our sadness,  
and he shareth in our gladness. 

 

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. 
 

En tijdens heel Zijn wonderlijke jeugd, 
Hij zou eren en gehoorzamen, 
heb lief en kijk naar de nederige moeder, 
in wiens zachte armen lag Hij. 
Christelijke kinderen moeten allemaal zijn , 
mild, gehoorzaam, goed als Hij. 
 

Hij was ons als kind tot voorbeeld; 
groeide daag'lijks, net als wij; 
Hij was klein en zwak en hulp'loos 
zoals wij soms droef, dan blij. 
Zijn wij bedroefd, Hij toont medelijden; 
en is verheugd met ons in goede tijden. 

The Lord Jesus Christ   H.J. Gauntlett 

Schriftlezing 1   “De zondeval” 
 

Genesis  3 : 8 - 19  

On Christmas Night- This is the truth (1)   Bob Chilcott 

This is the truth sent from above 
The truth of God, the God of love; 

Therefore don’t turn me from the door, 
But hearken all, both rich and poor 

 

The first thing that I will relate, 
That God at first did man create; 

The next thing which to you I tell, 
Woman was made with him to dwell. 

 

Thus we were heirs to endless woes 
Till God the Lord did interpose; 
And so a promise soon did run: 

That he’d redeem us by his Son. 
 

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. 

 

Dit is de waarheid die van boven komt, 
de waarheid van God, de God van liefde; 
Laat me daarom niet omdraaien bij de deur, 
maar luister allen, rijk en arm. 
 

Het eerste dat ik wil vertellen is, 
dat God de man eerst schiep; 
Het volgende dat ik u vertel is dat 
de vrouw werd gemaakt om met hem te wonen. 
 

Zo werden we erfgenamen van eindeloze ellende. 
Tot God de Heere tussenbeide kwam; 
En daarmee direct de belofte deed:  
dat Hij ons zou verlossen door Zijn Zoon. 
 

In de stad van Koning David  
stond een nederige stal 
Waar een moeder haar baby heeft gelegd  
in een kribbe als bed: 
Maria was die zachtaardige moeder,  
Jezus Christus haar kleine kind. 



 

 

 

 

God rest you merry, gentlemen   David Willcocks 

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. 
 

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 crowned  
all in white shall wait around.  

 

Door Zijn liefde staan wij eenmaal 
met de Heiland oog in oog 
want dat Kind zo lief en teder, 
is onze Heere van omhoog. 
En hij leidt Zijn kind ‘ren naar  
de plaats waar Hij zelf is heen gegaan. 
 

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. 

Schriftlezing 2   “De belofte aan Abraham” 
 

Genesis  22 : 15 - 18  

herhaling :       On Christmas Night - This is the truth (1)   Bob Chilcott 

The shepherds at those tidings 
Rejoiced much in mind, 

And left their flocks a-feeding 
In tempest, storm and wind, 

And went to Bethlehem straightway 
This blessed babe to find: 

O tidings of comfort and joy 
O tidings of comfort and joy 

samenzang vers 3 

God rest you merry gentlemen, 
Let nothing you dismay, 

For Jesus Christ our Saviour  
Was born upon this day, 

To save us all from Satan's power 
When we were gone astray: 
O tidings of comfort and joy, 
O tidings of comfort and joy. 

From God our heav'nly Father 
A blessed angel came, 
And unto certain shepherds 
Brought tidings of the same, 
How that in Bethlehem was born 
The Son of God by name: 
O tidings of comfort and joy, 
O tidings of comfort and joy. 

But when to Bethlehem they came, 
Whereat this infant lay, 

They found him in a manger, 
Where oxen feed on hay; 

His mother Mary kneeling, 
Unto the Lord did pray: 

 

samenzang 

O tidings of comfort and joy, 
O tidings of comfort and joy. 

Now to the Lord sing praises, 
All you within this place, 
And with true love en brotherhood 
Each other now embrace; 
This holy tide of Christmas 
All others doth deface: 

 

samenzang 

O tidings of comfort and joy, 
O tidings of comfort and joy. 



 

 

 

Es ist ein Ros entsprungen,  
 aus einer Wurzel zart,  

wie uns die Alten sungen,  
von Jesse kam die Art. 

Und hat ein Blümlein bracht  
mitten im kalten Winter,  

wohl zu der halben Nacht. 
 

Das Röslein, das ich meinem,  
davon Jesaja sagt, 

hat uns gebracht alleine, 
Marie, die reine Magd. 
Aus Gottes ew’gem Rat 

hat sie ein Kind geboren 
und blieb doch reine Magd. 

 

Das Blümelein, so kleine,  
das duftet uns so süß 

mit seinem hellen Scheine 
vertreibt’s die Finsternis. 

Wahr Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide,  
rettet von Sünd und Tod. 

Een roos, zo fris ontloken, 
uit teren wortel kwam, 
Want d’oudheid had gesproken: 
‘Hij bloeit uit Jesses’s stam.’ 
Die heeft een bloem gebracht, 
Al in den koude winter, 
te midden van den nacht. 
 

Die bloem zo mooi sereen, 
waarvan Jesaja gewaagd, 
heeft ons gebracht alleen 
Maria, die reine maagd. 
God heeft in Zijn raad behaagd 
dat ze een Kind ging baren, 
en bleef toch een reine maagd. 
 

Die bloem, zo klein en teder, 
met hare geur zo zoet, 
brengt ons de zonne weder, 
die 't duister wijken doet. 
O Jezus, mens en God, 
bij U is wel geborgen 
ons aards en eeuwig lot. 

Es ist ein Ros entsprungen   M. Praetorius 

Schriftlezing 3   “De profetie over de Messias ” 
 

Jesaja  9 : 2; 6  - 7 

Schriftlezing 4   “Het vrederijk van de Messias” 
 

Jesaja  11 : 1 - 3a; 4a; 6 - 9 

Waiting for Bethlehem’s light   Dale Peterson 

Wait on a hillside in the peaceful, quiet night; 
wait with the shepherds, soon startled with fright. 

Wait on a hillside and gaze at the star 
soon to lead the wise men, trav’lers from afar. 

 

Waiting for hope, waiting for peace, 
waiting for joy and for God’s perfect love. 
Advent is waiting, let candles burn bright. 

Advent is waiting for Bethlehem’s Light. 
 

Wait for the Baby’s cry to pierce the silent night; 
wait in the cattle stall for the Holy Child. 

Wait by the manger for such a joyous birth; 
wait for the King of kings, Savior of the world. 

Wacht op een heuvel in de vredige, rustige nacht; 
wacht met de herders, geschrokken van schrik.  
Wacht op een heuvel en staar naar de ster 
om de wijze mannen te leiden, de reizigers van ver 
 

Wachtend op hoop, wachtend op vrede,  
wachtend op vreugde en Gods volmaakte liefde. 
Advent wacht, laat kaarsen helder branden.  
Advent wacht op Bethlehems Licht. 
 

Wacht tot gehuil van de Baby de nacht doorboort;  
wacht in de stal op het Heilige Kind. 
Wacht bij de krib op deze vreugdevolle geboorte;  
op de Koning der Koningen, Redder van de wereld. 



 

 

 



 

 

 

Schriftlezing 5   “De aankondiging” 
 

Lukas  1 : 26  - 35; 38 

Mijn ziel verheft den Heer   J.S. Bach 

Lukas 1 : 46 - 47 
 

Mijn ziel verheft den Heer, 
Mijn geest verheugt zich over God, 

den Heer mijn God. 

De herdertjes lagen bij nachte   Jan Wisse 

De herdertjes lagen bij nachte, 
ze lagen bij nacht in het veld. 

Ze hielden vol trouwe de wachte, 
ze hadden de schaapjes geteld. 
Daar horen ze d’engelen zingen, 
hun liederen vloeiend en klaar; 

de herders naar Bethlehem gingen, 
’t liep tegen het nieuwe jaar. 

 
Toen zij er te Bethlehem kwamen, 
daar schoten drie stralen dooréén: 

een straal van omhoog zij vernamen, 
een straal uit de kribbe benee; 

Daar vlamd’-er een straal uit hun ogen  
en viel op het Kindeke teer; 

zij stonden tot schreiens bewogen 
en knielden bij Jezus neer. 

 
Ach Kindje, ach Kindje, dat heden 

in ’t nederig stalletje kwaamt. 
Ach, laat ons Uw paden betreden, 

want Gij hebt de wereld beschaamd. 
Gij kwaamt om de wereld te winnen, 

de machtigste vijand te slaan. 
De kracht uwer liefde van binnen 

kan wereld nog hel weerstaan. 

Schriftlezing 6   “De geboorte van Jezus” 
 

Lukas  2 : 1; 3 - 7 



 

 

 

A Christmas blessing   Lloyd Larson 

May the shining splendor of the star tonight 
Spill into your darkness, fill you with its light. 

Light that seeks the shadows   
of your sheltered heart, 

Reaching every corner, touching every part. 
 

May the angels’ music in the air tonight 
Comfort all your sorrow like a lullaby. 

May it blossom within you, fill your broken soul, 
Ease your pain and sadness,  

make your spirit whole. 
 

May the peace of Christmas  
fill our world this night, 

Peace in every nation, peace in every life. 
Heal our inward strife  

that war may cease on earth. 
Peace be born within us  

with the Savior’s birth. 
 

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. 

Dat de stralende pracht van de ster vannacht 
in je duisternis mag sijpelen je vullen met zijn licht. 
Licht dat de schaduwen opzoekt 
van je afgeschermde hart. 
Dat alle hoekjes bereikt en je hele hart raakt. 
 

Dat de muziek van de engelen vannacht al je  
zorgen mag wegnemen als met een slaapliedje 
Mag het in je boeien en je gebroken hart vervullen, 
Al je pijn en verdriet verlichten , 
en je geest genezen. 
 

Dat de vrede van kerst  
onze wereld deze nacht mag vullen. 
Vrede voor elk volk, vrede in ieders leven. 
Genees onze innerlijke strijd,  
geef ook vrede op de hele aarde. 
Dat er vrede binnenin ons geboren mag worden 
door de geboorte van de Verlosser. 
 

Stille nacht, heilige nacht 
Alles is rustig en alles is helder 
Rond de maagdelijke moeder en ‘t Kind. 
Heilig Kind zo zacht en mild 
Slaap in hemelse vrede. 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige 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! 

samenzang vers 2 en 3 

The blessed Son of God   Ralph Vaughen Williams 

The blessed son of God only 
In a crib full poor did lie; 

With our poor flesh and our poor blood 
Was clothed that everlasting good. 

Kyrieleison. 
 

The Lord Christ Jesu, God's son dear, 
Was a guest and a stranger here; 

Us for to bring from misery, 
That we might live eternally. 

Kyrieleison. 
 

All this did he for us freely, 
For to declare his great mercy; 

All Christendom be merry therefore, 
And give him thanks for evermore. 

Kyrieleison. 

De gezegende Zoon van God 
Lag in een armoedige kribbe 
Eén met ons arm vlees en bloed,  
gekleed in eeuwige goedheid. 
Heer ontferm U. 
 

Gods dierbare zoon, Christus de Heer, 
Was een gast en een vreemdeling hier, 
Om ons te verlossen uit onze ellenden  
zodat wij eeuwig mogen leven. 
Heer ontferm U. 
 

Hij deed dit allemaal vrijwillig 
om aan ons Zijn grote genade te tonen. 
Heel het christendom mag daarom vrolijk zijn  
en Hem daarvoor eeuwig danken. 
Heer ontferm U. 



 

 

 

Amen! Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere, 

that Jesus Christ is born. 
 

While shepherds kept their watching  
over silent flocks by night, 

Behold, throughout the heavens  
there shone a holy light. 

 

The shepherds feared and trembled  
when, lo! Above the earth  
rang out the angel chorus  

that hailed our Savior’s birth. 
 

Down in a lowly manger  
the humble Christ was born,  
and God sent to us salvation 
that blessed Christmas morn 

 

Go tell it on the mountain,  
Over the hills and everywhere,  

that Jesus Christ is born. 
 

Amen! Ga, vertel het op de bergen,  
over de heuvels en overal, 
dat Jezus Christus is geboren! 
 

Terwijl herders de wacht hielden  
over hun kuddes in de stille nacht,  
Scheen plotseling vanuit de hemel   
een heilig licht. 
 

De herders waren bang en vreesden,  
toen boven de aarde  
het engelen koor was te horen was,  
dat de geboorte van de Verlosser begroette. 
 

Beneden in een armoedige stal  
werd de nederige Christus geboren. 
Zo zond God ons verlossing  
in die gezegende Kerstochtend. 
 

Ga, vertel het over de bergen,  
over de heuvels en overal. 
dat Jezus Christus is geboren! 

Amen! Tell it on the Mountain!   Mary McDonald 

Schriftlezing 7   “De herders” 
 

Lukas  2 : 8 - 16 

Glory to God in the highest   G.B. Pergolesi 

Lukas 2 : 14 
Ere zij God in de hoogste hemelen,  

en vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen 

 
 

Glory to God in the highest 
And on earth peace 

Goodwill toward men! 

Schriftlezing 8   “De wijzen uit het Oosten” 
 

Mattheus 2 : 1 - 12 



 

 

 



 

 

 

I sing the birth   Edward Elgar 

Candlelight Carol   John Rutter 

How do you capture the wind on the water? 
How do you count all the stars in the sky? 

How can you measure the love of a mother? 
Or how can you write down a baby's first cry? 

 

Candlelight, angel light, firelight and starglow 
Shine on His cradle 'til breaking of dawn 

Gloria, gloria, in Excelsis Deo! 
Angels are singing, the Christ child is born 

 

Shepherds and wise men will kneel and adore Him 
Seraphim round him their vigil will keep. 

Nations proclaim him their Lord and their Saviour 
But Mary will hold Him, and sing Him to sleep 

 

Find Him at Bethlehem laid in a manger 
Christ our Redeemer asleep in the hay 

Godhead incarnate and hope of salvation 
A child with His mother…that fist Christmas day. 

 

Hoe vang je de wind op het water? 
Hoe tel je alle sterren in de lucht? 
Hoe kun je de liefde meten van een moeder? 
Hoe kun je de eerste huil van een baby opschrijven? 
 

Kaarslicht, engelenlicht, vuurlicht en sterrengloed 
Schijnt op Zijn wieg tot het ochtendgloren. 
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo 
Engelen zingen, het Christuskind is geboren 
 

Herders en wijze mannen knielen en aanbidden Hem 
Serafijnen om hem heen houden de wacht. 
Naties verkondigen Hem als hun Heer en hun Redder 
Maar Maria houdt hem vast en zing Hem in slaap 
 

Vind Hem in Bethlehem in een kribbe gelegd 
Christus, onze Verlosser, slaapt in het hooi 
Godheid geïncarneerd en hoop op redding 
Een kind met Zijn moeder ... die eerste kerstdag. 

I sing the birth was born tonight, 
the Author both of life and light: 

the angels so did sound it, 
and like the ravish’d shepherds said, 

who saw the light and were afraid, 
yet searched, and true they found it, 

 

The Son of God, the eternal King, 
that did us all salvation bring, 

and freed the soul from danger, 
He whom the whole world could not take, 

the Word which heav’n and earth did make, 
was now laid in a manger, 

 

The Fathers wisdom will’d it so,  
the Son’s obedience knew no No, 

both wills were in one stature, 
and as that wisdom had decreed, 

the Word was now made flesh indeed,  
and took on Him our nature 

 

What comfort by Him do we win, 
who made Himself the price of sin, 

to make us heirs of glory! 
To see this Babe, all innocence, 

a martyr born in our defense. 
Can man forget this story, 

 

Alleluia! 

Ik zing dat de geboorte vanavond is geboren,  
van de Auteur van zowel leven als licht:  
zoals de engelen dit verkondigden, 
en zoals de ontzette herders vertelden, 
die het licht zagen en bang waren  
maar op zoek gingen en het vonden. 
 

De Zoon van God, de eeuwige Koning, 
die ons allemaal verlossing brengt, 
en de ziel bevrijd van gevaar, 
Hij, waar de aarde geen grip op heeft,  
het Woord die hemel en aarde geschapen heeft, 
is nu neergelegd in een kribbe. 
 

De wijsheid van de Vader heeft het zo gewild  
en de gehoorzaamheid van de Zoon kent geen nee, 
beide testamenten waren in één gestalte, 
en zoals de Wijsheid het heeft bepaald,  
is het Woord nu inderdaad vlees geworden  
en heeft onze natuur aangenomen. 
 

Wat krijgen we een troost door Hem, 
die Zichzelf de prijs heeft gemaakt van de zonde, 
om ons erfgenamen te maken van eeuwige glorie. 
Om deze Baby te zien, zo onschuldig, 
die als martelaar geboren is, om ons te redden. 
Kan iemand dit verhaal ooit vergeten? 
 

Hallelujah! 



 

 

 

Hoor’ de eng’len zingen d’eer   Felix Mendelssohn Bartholy 
 

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer! 
Vreed'op aarde 't is vervuld: God verzoent der mensenschuld. 
Mengt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,  
mensentong en eng'lenstem, zingt het Kind van Bethlemen! 
Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer! 

 

samenzang vers 2 en 3 
 

Hij, die heerst op 's hemels troon, Christus d'eeuwge, 's 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 nieuw geboren 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 deedt, schuilen in het aardekleed, 
opdat wij, van zonde rein, nieuw geboren zouden zijn. 

Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer! 

1.  koor 
 

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 (2x)   

komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

3.  samenzang 
 

De hemelse englen, riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden (2x)  

komt, laten wij aanbidden die Koning.  

2.  samenzang 
 

Komt allen tezamen, komt verheugd van harte  
Bethlehems stal in den geest bezocht. 
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren.  
Komt, laten wij aanbidden (2x) 
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

4.  samenzang 
 

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden (2x)  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

Komt allen tezamen   John Wade / D. Willcocks 

 
 

 

 

 

 
Wij waarderen uw reactie via voicefour.nl/contact of via de koorleden  
Bij de uitgang is er een collecte ten bate van de resterende onkosten 

 

GEZEGENDE KERSTDAGEN TOEGEWENST 

Schriftlezing 9   “Het vlees geworden Woord” 
 

Johannes 1 : 1 - 14 

SLOTWOORD 



 

 

 



 

 

 


