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Orde van dienst zondag 5 december 2021 – 09.30 uur 
2e Advent 
 
 
Orgelspel 
 
Dubbelkwartet Kavoca zingt: ‘A great and mighty Wonder’ 
M. Praetorius(1571-1621)/arr. J Whitbourn(b. 1963) Es istein Ros’ entsprungen (1599) 
 
A great and mighty Wonder,    Een groot en machtig wonder,  
a full and holy cure!     een heel en heilig herstel 
The Virgin bears the Infant    De maagd baart het Kind  
with virgin-honour pure.    in zuiveremaagdelijkheid 
Refrain:      Refrein: 
Repeat the hymn again:    Herhaal het lied (de lofzang): 
'To God on high be glory,    Ere zij God in de hoge 
and peace on earth to men!'    en vrede op aarde voor de mensen!’. 
 
The Word becomes incarnate,   Het Woord wordt vlees  
and yet remains on high;    en blijfttochverheven 
and cherubim sing anthems    Engelen zingen liederen 
to shepherds from the sky. (Refrain)   vanuit de hemel voor de herders. (refrein) 
 
Whilethu shey sing your Monarch,   Terwijl zo de menigte engelen    
those bright angelic bands.    zingt voor je Koning 
Rejoice, ye vales and mountains,   Verheug je, bergen en dalen!  
ye oceans, clap your hands. (Refrain)  Zeeën, klap in je handen! (refrein)  
(Ps 96:11, Jesaja 55:12, Ps 98:7) 
 
Sinceall He comes to ransom,   Hij komt iedereen vrijkopen (jubel) 
by all be he adored,     laat iedereen Hem daarom aanbidden  
the Infant born in Bethl'em,    het Kind geboren in Bethlehem 
the Saviour and the Lord. (Refrain)   de Redder en de Heer. (refrein) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Presentatie goede doelen oranjemarkt 

 

Psalm van de intocht (staande): Psalm 98 vers 1  

 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

 

Antwoordpsalm: Psalm 98 vers 3   (hierna gaan we zitten) 

 

De tweede adventskaars gaat branden (de kaars wordt aangestoken door Rhodé  

              en Anne zegt het gedicht)  

 

Gebed om Gods ontferming 

 
Samenzang en koor: ‘Kom, zo lang verwachte Heiland’ - J. Stainer (1840-1901)/arr. P. Leddington Wright  
 
Allen 1, 2, 3 en 4 (4 met Descant) 
   

Kom, zo langverwachte Heiland, Die uit alle nood bevrijdt. 
Doe ons hier Uw Vrede vinden,rust in U, nu en altijd. 
 
Om ons weer tot God te brengen werd Gij mens, aan ons gelijk, 
Liefde, Die in ons wilt wonen, sticht in ons Uw Koninkrijk.   
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Laat Uw Geest in ons de kracht zijn,tot aanbidding, dienstbetoon. 
Volgend U, Heer, in Uw voetspoor,naar Uw glorierijke troon. 
 
Hemelhoog zingt men Uw glorie. Eng’lenstem en mensenmond 
Roemt Uw Liefde, Uw Victorie, ’t Loflied zingt de aarde rond! Amen! 
 

Kindermoment 

  

 Projectlied: ‘Jij telt mee’ -  2e Advent (digitaal) 

Refrein: 
Jij telt mee, jij telt mee. En God kan heel goed tellen, daarvan heb je geen idee.  
Jij telt mee, jij telt mee. O ja, echt waar, ook al had je geen idee!  
 
Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn. 
Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent.  
 
Maar God die draait dat om Hij werd Zelf heel klein. Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn. 
En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, want jij, je hoort erbij.  
 
Refrein:  
 
Jij telt mee (x4) 

 

Verteller 

 
Koor en samenzang: ‘O Come, o come’, Emmanuel(15e eeuw) - arr. P. Leddington Wright (b. 1951) 
(Solo 1, K 3, 6 en 7) 
 
Lucie 
O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 
 
SAMENZANG 
3. O kom, o kom, gij Oriënt en maak uw Licht alom bekend. 
Verjaag de nacht van nood en dood. Wij groeten reeds Uw morgenrood. 
Weest blij! weest blij! o Israël, Hij is nabij, Immanuël. 
 
Koor 
6. O come, thou Key of David, come   O kom, gijsleutelDavids, kom 
and open wide our heavenly home.   en open ons het Heiligdom. 
Make safe the way that leads on high  Dat wijbetreden Uwe poort, 
and close the path to misery.    Jeruzalem, o vredesoord. 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel    Weest blij! weest blij! o Israël 
shall come to thee, O Israel.    Hij is nabij, Immanuël. 
 
SAMENZANG met bovenstem  
O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!   
 
Verteller 

 

Samenzang: Lied 464 vers 3, 4, 5 en 8   

 

Lezing uit het adventsevangelie: Lukas 1 vers 26 - 38 
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Kavoca zingt: ‘Hail blessed virgin Mary’ - Ch. Wood(1866-1926) (Trad. Italian Carol) (a-cappella) 

 

Hail! Blessed Virgin Mary!                             Gegroet! Gezegendemaagd Maria! 
For so, when he did meet thee                  zo sprakaartsengelGabriël, 
spake mighty Gabriel.                                    toen hij Maria bezocht. 
And thus we greet thee.                                En zo groeten wij u ook. 
Come weal, come woe,                                 In wel en wee, 
our hymn shall never vary.                           ons lied zal niet veranderen. 
Hail! Blessed Virgin Mary!                             Gegroet! Gezegende maagd Maria! 

 
Ave! Ave Maria!                                               Gegroet! Gegroet Maria! 
to gladden priestand people,                     tot vreugde van alle gelovigen              
the angelus shall ring                                      roepen de kerkklokken op tot gebed 
from every steeple,                                        vanuit elke toren, 
to sound his virgin birth. Alleluia!                              om Zijn geboorte aan te kondigen. Halleluja! 
Ave! Ave Maria!                                               Gegroet! Gegroet Maria! 
 
Archangels chant: 'Hosanna!'                       Aartsengelen zingen: ‘Hosanna!’ 
and: 'Holy! Holy! Holy!'                                  en: ‘Heilig! Heilig! Heilig!’ 
before the Infant born                                    voor het nieuwgeboren Kind 
of thee, thou lowly,                                         van u, u nederige maagd,  
aye maidenchild of Joachim and Anna.                    dochter van Joachim en Anna.   
Archangels chant Hosanna!                          Aartsengelen zingen: ‘Hosanna!’ 

 
Doorgaande lezing uit het adventsevangelie: Lukas 1 vers 39 – 56 

 
Kavoca zingt: ‘Magnificat/Song of Mary’ - M. Rizza (b. 1929) (Lucas 1: 46-55 ‘Lofzang van Maria’) 
 (solo Lucie Tromp en koor) 
 
My Lord and Saviour is my song,    Mijn Heer en Redder is mijn lied, 
He fills my spirit with delight;     Hij vult mijn geest met vreugde; 
to raise me up His arm is strong,    Zijn arm is sterk om mij op te richten 
the lowly precious in His sight.    de nederige is kostbaar in Zijn ogen. 
Magnificat anima mea, Dominum.          Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer. 
My name shall live from age to age   Mijn naam zal genoemd worden door de eeuwen heen 
and every tongue His servant bless.   en elke tong zal Zijn dienares gelukkig prijzen. 
For mercy is the irheritage,     Want barmhartigheid is het erfdeel, 
whose hearts the Holy Oneconfess.   van degenen die de Heilige van harte belijden. 
Magnificat… 
 
 The proud beguiled by dreams of power,   De trotsen, verleid door dromen van macht, 
 divided and degraded lie.     liggen verdeeld en vernederd neer. 
 He casts them down from throne and tower  Hij werpt ze neer van troon en toren 
 and stoops to lift the humble high.                       en buigt zich voorover om de nederige te verheffen. 
 Magnificat…   
 
 He feeds the hungry at his board    Hij voedt de hongerigen die het bij Hem zoeken  
 and sends the rich unfilled away.    en stuurt de rijken onverzadigd weg. 
 And, mindful of his promised word,    En, gedachtig aan Zijn belofte, 
 has answered Israel’sprayers today.  heeft Hij de gebeden van Israel nu verhoord. 
 Magnificat…  
  
 With all the elders of our race    Met heel het voorgeslacht en met hen die nog komen 
 and those unborn who seek this birth,   die deze geboortezoeken, 
 I sing the glory of His race     bezing ik de glorie van Zijn volk 
 and bring eternity to earth.    en breng eeuwigheid op aarde. 
 Magnificat anima mea, Dominum.          Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer. 
 
Verteller 



4 

 

 
Kavoca zingt: ‘Flößtmein Heiland’ - J.S. Bach(1685-1750) (Weihnachtsoratorium BWV 248, IV) ‘Echo-Aria’  
Heleen Keizer en Els Bosch 
 

Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen  Boezemt Uw naam, mijn Heiland, 
auch den allerkleinsten Samen   mij ook maar een spoortje 
jenes strengen Schreckens ein?   van angst in? 
Nein, du sagst ja selber nein,   Nee, U zegt immers zelf nee. 
(Nein!)       (Nee!) 
Sollt ich nun das Sterben scheuen?   Moet ik opzien tegen moeilijkheden? 
Nein, dein süßes Wort ist da!    Nee, Uw dierbare woord is daar! 
Oder sollt ich mich erfreuen?    Of moet ik mij verheugen? 
Ja, du Heiland sprichst selbst ja,   Ja, mijn Heiland, U zegt zelf ja. 
(Ja!)       (Ja!) 
 

Verteller 

 
Samenzang en koor: ‘God in ons midden’ (melodie: Eeuwen geleden) 
   

God in ons midden, Heer wij aanbidden  
met al Uw kinderen wereldwijd,  
Uw trouw aan mensen,  
Uw onbegrensde, Uw ongekende majesteit. 
 
Licht van de overkant, Fakkel, die eeuwig brandt,  
o Vlam, die ons naar Gods Hand geleidt. 
Wie lopen in Uw Licht, zie over hun gezicht,  
valt al de glans der eeuwigheid. 
 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Uittochtslied: ‘Aan U Vader alle Glorie’ (Praisemy soul the King of Heaven) – J. Goss | Sytze de Vries 

    /descant P. Leddington Wright 

 
A1 en 2, A3 (met descant) 
 
1 Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van Uw trouw,  
die met Vrede uit den hoge onze aarde nieuw bedauwt.  
U de ere, U de glorie, Zon die ons in leven houdt.  
 
2 Om deZoon, U alle glorie, Woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie, Woord op onze tong gelegd.  
 
3 Door de Geest, U alle glorie, die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft.  
U de ere, U de glorie, Adem die in mensen leeft.  
 

Wegzending en Zegen 
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Kavócazingt: ‘Rejoice And Be Merry ‘- arr. J. Rutter(b. 1945) 
  (trad: A Gallery Carol, from an old Church Gallery Book, 1913) 

 
Rejoice and be merry in songs and in mirth!  Verheug je en wees vrolijk met liederen en vrolijkheid 
O praise our Redeemer; all mortals on earth! O prijs onze Verlosser, alle mensen op aarde! 
For this is the birthday of Jesus our King,  Want dit is de geboortedag van Jezus onze Koning, 
Who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 
A heavenly vision appeared in the sky;  A hemels visioen verscheen in de lucht. 
Vast numbers of angels the shepherds did spy, De herders zagen een grote menigte engelen, 
proclaiming the birthday of Jesus our King,  die de geboorte verkondigden van Jezus onze Koning. 
Who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 
Likewise a bright star in the sky did appear,  Evenzo verscheen er een heldere ster aan de hemel 
which led the wise men from the East to draw near;die de wijzen uit het Oosten dichterbij leidde; 
They found the Messiah, sweet Jesus our King, zij vonden de Messias, Jezus onze Koning, 
who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 
And when they were come,     En toen ze aankwamen, pakten ze hun    
they their treasures unfold    geschenken uit 
and unto him offered myrrh, incense and gold. en boden hem mirre, wierook en goud aan. 
So blessed for ever be Jesus our King,  Daarom, voor altijd gezegend zij Jezus onze Koning, 
Who brought us salvation, His praises we'll sing! Die ons redding bracht, Hem zullen we prijzen! 
 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


