
INTERKERKELIJKE ADVENTSZANGDIENST 
zondag 10 december 2017 in Kollumerzwaag 
koor: Canta Silva o.l.v. Althea Helder-Marra 
organist: Bauke Hoekstra 
 
ONCE IN DAVIDS ROYAL CITY 
 
Solo 

1 In de stad van koning David, in een nederige stal,  
lag een kindje in de kribbe, ’t was de koning van ’t heelal. 
Jezus Christus, vriend en Heer, 
daald’ op aard’ als redder neer! 
 

Koor  
2 Hij zocht woning op de aarde om te redden van de dood 
allen, die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood. 
Jezus Christus, vriend en Heer, 
Daald’ op aard’ als redder neer! 
 

Allen  
3 Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal, 
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal, 
Jezus Christus, vriend en Heer, 
Daald’  op aard’ als redder neer! 

 
VOTUM EN ZEGENGROET 
 
GEBED 
 
1E LEZING: GENESIS 3: 8-15 

 
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. En de HEERE God riep Adam en zei 
tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd 
bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 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? 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. 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. Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, 
bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u 
gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap 
teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; 
Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 

 
O KOM O KOM IMMANUËL 



 
Koor 

1 O kom, o kom, Immanuël,  
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Refrein: 
Weest blij, weest blij, o Israël, 
Hij is nabij , Immanuël. 
 

Allen: 
2 O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Refrein: 
Weest blij, weest blij, o Israël, 
Hij is nabij , Immanuël. 

 
Koor: 

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

 
2E LEZING: GENESIS 22, 15-18 

 
Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de 
hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij 
uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht 
zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van 
de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw 
Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem 
gehoorzaam geweest bent. 

 
LO HOW A ROSE E’ER BLOOMING 
 
Koor : 

1 Lo, how a Rose e’er blooming from tender stem has sprung!  
Of Jesse’s lineage coming as men of old has sung. 
It came, a floweret bright,  amid the cold of winter,  
when half spent was the night. 

 
2 Isaiah ’t was foretold it, the Rose I have in mind; 



with Mary we behold it, the virgin mother kind. 
To show God’s love aright, she bore to us a Saviour, 
when half spent was the night. 

 
3 O flower whose fragrance tender with sweetness fills the air, 
dispel in glorious splendour the darkness everywhere; 
true man, yet very God, from sin and death now save us, 
and share our every load. 

 
3E LEZING: JESAJA 9, 1, 5-6 

 
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land 
van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men 
noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op 
de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te 
ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver 
van de HEERE van de legermachten zal dit doen. 

 
THE FIRST NOWELL 
 
Allen: 

1 The first Nowell the angel did say 
was to certain poor shepherds in fields as they lay; 
in fields where they lay keeping their sheep, 
on a cold winter’s night, that was so deep. 
 
Refrein: 
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, 
born is the King of Israel! 
 

Solo: 
2 They looked up and saw a star, 
shining in the East, beyond them far; 
and to  the earth it gave great light,  
and so it continued both day and night. 

 
Koor:  

Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, 
born is the King of Israel! 
 

Koor 
4 This star drew nigh to the northwest; 
o’er Bethlehem it took its rest, 
And there it did both stop and stay 
right over the place where Jesus lay. 



 
Allen 

Refrein: 
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, 
born is the King of Israel! 
 

Allen  
6 Then let us all with one accord  
sing praises to our heav’nly Lord, 
that hath made heav’n and earth of naught, 
and with his blood mankind hath bought. 
 
Refrein: 
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, 
born is the King of Israel! 

 
4E LEZING: JESAJA 11, 1-3, 4A, 6-9 

 
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit 
zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de 
Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis 
en de vreze des HEEREN. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de 
zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Een wolf zal bij 
een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge 
leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en 
berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal 
stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in 
het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad 
doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van 
de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 

 
UNTO US A SON IS BORN 
 
Koor 

1 Unto us is born a Son, 
king of quires supernal: 
see on earth his life begun,  
of lords the Lord eternal. (2x) 
 

Koor  
2 Christ, from heav’n descending low, 
comes on earth a stranger; 
ox and ass their owner know,  
becradled in the manger. (2x). 
 

Allen  
3 This did Herod sore affray 



and grievously bewilder, 
so he gave the word to slay,  
and slew the little childer. (2x) 
 

Koor  
4 Of his love and mercy mild  
this the Christmas story; 
and o that Mary’s gentle child  
might lead us up to glory! (2x)  
 

5E LEZING: LUCAS 1, 26-35 EN 38 
 
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 
Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 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. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees 
gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen 
zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de 
betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, 
Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een 
Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 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, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk 
zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en 
zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods 
Zoon genoemd worden. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij 
geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 

 
O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM 
 
Koor 

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 the dark streets shineth the everlasting light; 
the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. 
 

Allen 
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, gather’d all above, 
while mortals sleep, the angels keep their watch of wond’ring love. 
 

Koor 
3 How silently, how silently, the wondrous gift is giv’n!  
So God imparts to human hearts the blessings of his heav’n. 



No ear may hear his coming; but in this world of sin, 
where meek souls will receive him, still the dear Christ enters in. 

 
6E LEZING: LUCAS 2, 1, 3-7 

 
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel 
de wereld ingeschreven moest worden. En ze gingen allen op weg om ingeschreven 
te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad 
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het 
huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat 
de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats 
was in de herberg. 

 
AWAY IN A MANGER 
 
Koor: 

1 Away in a manger, no crib for a bed, 
the little Lord Jesus laid down his sweet head. 
The stars in the bright sky looked down where he lay, 
the little Lord Jesus asleep on the hay. 
 

Solo 
2 The cattle are lowing, the baby awakes, 
but little Lord Jesus no crying he makes. 
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky, 
and stay by my side until morning is nigh. 
 

Koor 
3 Be near me, Lord Jesus; I ask thee to stay 
close by me forever, and love me, I pray. 
Bless al the dear children in thy tender care, 
and fit us for heaven, to live with thee there. 

 
7E LEZING: LUCAS 2, 8-16 

 
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's 
nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij 
hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En 
de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de 
Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult 
het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er 
bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij 
aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En 
het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de 



herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat 
er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en 
vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 

 
WHILE SHEPHARDS WATCHED 
 
Koor 

1 While shepherds watched their flocks by night, all seated on the ground, 
the angel of the Lord came down, and glory shone around. 
 
4 The heavenly Babe you there shall find to human view displayed, 
all meanly wrapped in swathing bands, and in a manger laid. 
 
6 All glory be  to God on high, and to  the earth be peace; 
good-will henceforth from heaven to men begin and never cease. 

 
HOOR DE ENGELEN ZINGEN DE EER 
 
Allen  

1 Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en eng’lenstem, zingt het Kind van Bethlehem! 
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 
 

Koor  
2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, Christus d’ eeuw’ge 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 Immanuël, zij eer! 
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 
 

Allen 
3 Heil de Vorst der eeuwigheid, Zonne der gerechtigheid! 
Van zijn vleug’len dalen neer, licht en leven altijd weer. 
Lof U, die Uw glorie deed, schuilen in het aardse kleed, 
opdat wij, van zonde rein, nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 

 
8E LEZING: MATTEÜS 2, 1-12 

 
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, 
zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de 
pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en 
zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in 
verwarring en heel Jeruzalem met hem. 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. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want 
zo staat het geschreven door de profeet: 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. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en 
vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; 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. 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. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 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. 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. 

 
COVENTRY CAROL  
 
Koor: 

Refrein:  
Lully, lulla, thou little tiny child, 
Byby, luly lullay, thou little tiny child, 
Byby, lully lullay. 
 
1 O sisters too, how may we do for to preserve this day  
this poor youngling, for whom we do sing, by by, lully lullay 
Refrein: 
 
2 Herod, the king, in his raging, charged  he hath this day 
his men of might, in his own sight, all young children to slay. 
 
3 That woe is me, poor child for thee! And ever morn and day, 
for thy parting neither say nor sing by by, lully lullay. 
Refrein: 

 
9E LEZING: JOHANNES 1, 1-14 

 
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit 
was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit 
Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven 
was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis 
heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was 
Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door 
hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te 
getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. 
Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet 
gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar 



allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God 
te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van 
vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het Woord is 
vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, 
een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 

 
STILLE NACHT 
 
Allen  

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. 

Koor 
2 Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt g’ U rijkdom ontzegd,  
werd g’ op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor, 
leer me U danken daarvoor. 

Allen  
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! 

 
ONZE VADER 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
KOMT ALLEN TEZAMEN 
 
Allen  

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, (3x) die Koning. 
 

Koor 
2 De hemelse eng’len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Komt laten wij aanbidden, (3x) die Koning 
 



3 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt laten wij aanbidden, (3x) die Koning 
 

Allen  
4 Zing aarde en hemel, zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, (3x) die Koning. 

 
ZEGEN 
 


