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ADVENTSVESPERS 2022 

 

NINE LESSONS AND CAROLS 
 

3e Adventszondag 11 december 2022 om 17.00 uur in de Patmoskerk op Marken 

met  “Marcantat” o.l.v. Ike Wolters 

Orgel en piano: Dirk Out 

 

Lectoren: ds. H.Z. Klink – Rinske Korstman – Tamar Kes – Evelien de Jong – Martijn Springer 

 

 

 

 

Koor en samenzang: 

ONCE IN ROYAL DAVID’S CITY (Henry J. Gauntlet; arr. David Willcocks) 

 

Sopranen 

1 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. 

 

Koor 

2 He came down to earth from heaven 

who is God and Lord of all, 

and his shelter was a stable, 

and his cradle was a stall: 

with the poor and mean and lowly 

lived on earth our Saviour holy.

Allen 

3 And throughall 

His wondrous childhood   

He would honor and obey 

Love and watch the lowly maiden 

In whose gently arms He lay 

Christian children all must be 

Mild, obedient, good as He. 

Koor 

4 For He is our child-hood’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. 

 

Allen 

5 And our eyes at last shell 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. 

Koor en allen 

6 Not in that poor, lowly stable 

With the oxen standing by 

We shall see him, but in heaven, 

Set at God”s right hand to high, 

When, like stars, his children crowned 

All in white , shall wait around. 

 

Opening 

 

1eLezing: Genesis 3: 8-19 

 

Koor: PAVANE FOR A SILENT NIGHT (Maurice Ravel; arr. Patrick M. Liebergen) 

 

2e Lezing: Genesis 22: 15-18 
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Koor en samenzang: Lied 462 

 

Koor 

1Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden dood gezwegen 

levenslang gebroken zijn? 

 

Koor 

2Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn?

Allen 

3Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

Allen 

4Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

Koor 

5Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 

die de boom des levens is. 

 

Allen 

6Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

3e Lezing: Jesaja 9: 1-6 

 

Koor: CHRISTMAS LULLABY (John Rutter) 

 

4e Lezing: Jesaja 11: 1-9 

 

Samenzang: Lied 473 

 

1Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 

door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 

in ’t midden van de nacht. 

 

2Die 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. 

3Die 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. 

 

5e Lezing: Lucas 1: 26-35 en 38 

 

Koor: ONLY A LITTLEVILLAGE (uit Cantate Bethlehem van Maunder) 

 

6e Lezing: Lucas 2: 1-7 
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Samenzang: Lied 487: 1 en 2 

 

1 Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roep op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloriain excelsis Deo. 

 

 

2 Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toegekomen is. 

Gloria in excelsis Deo.

7e Lezing: Lucas 2: 8-16 

 

Koor: LOW, HOW, A ROSE / THE ROSE (Craig Hella Johnson) 

 

8e Lezing: Mattheus 2: 1-12 

 

Koor: STAR CAROL(John Rutter) 

 

9e Lezing: Johannes 1: 1-14 

 

Samenzang: Lied 483 

 

1 Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Betlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 

 

2 Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd, 

wordt G’ op stro en in doeken gelegd. 

Leer m’ U danken daarvoor. 

Leer m’ U danken daarvoor. 

3 Stille nacht, heilige nacht! 

Vred’ en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

 

Zegenbede 
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Koor en samenzang: HARK THEHERALD ANGELS SING (Felix Mendelssohn) 

 

Koor en allen 

1 Hark theherald angels sing 

Glory tot the newborn King ! 

Peace on earth and mercy mild 

God and sinners reconcilied 

Joyful, all ye nations rise 

Join the triumph of the skies 

With angelic host proclaim 

Christ is born in Bethlehem 

Hark ! The herald angels sing 

Glory to the newborn King ! 

 

Koor 

2  Christ by highest heav’n adored 

Christ the everlasting Lord ! 

Late in time behold Him come 

Offspring of the virgin’s womb 

Veiled in flesh the Godhead see 

Hail the incarnate Deity 

Pleased as man with man to dwell 

Jesus, our Emmanuel 

Hark! The herald angels sing 

Glory to the new born King! 

  

Koor en allen 

3  Hail, the heav’n-born Prince of peace ! 

Hail the Son of Righteousness 

Light and life to all He brings, 

Risen with healing in His wings; 

Mild He lays His glory by, 

Born that man no more may die, 

Born to raise the sons of earth, 

Born to give us second birth 

Hark! The herald angels sing 

Glory to the newborn King! 

 

 
 


