
 
 

FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS FOR EPIHANY 



Een dienst uit de Anglicaanse traditie met lezingen, liederen en gebeden 
om het feest van Epifanie te vieren: de verschijning van Gods heerlijkheid 
in de wereld. 

Aan deze dienst werken mee: 

Het koor Choral Voices o.l.v. Daniël Rouwkema 
Mannes Hofsink, cantor-organist van de Nieuwe Kerk  
en voorgangers en leden uit de diverse geloofsgemeenschappen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende geloofsgemeenschappen:  

Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk 
Remonstrantse Gemeente 
Doopsgezinde Gemeente Groningen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen 
Martinidiensten Groningen 
Rooms-Katholieke Sint Martinusparochie 
Oud-Katholieke Sint Martinusparochie 
Anglican Grace Church Groningen 
 



WELKOM 

ORGELSPEL 

EERSTE LEZING 

Johannes 1, 1 – 14 (NBV21) 
1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het 
Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij 
kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem 
zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen 
van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld 
kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en 
toch kende de wereld Hem niet. 11Hij kwam naar wat van Hem was, maar 
wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12Wie Hem wel 
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, 
niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van 
genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid 
van de enige Zoon van de Vader.  

 
        Allen staan 

BINNENKOMST  
KOOR EN VOORGANGERS 

 
EPIPHANY RESPONSORY 

Behold the ruler is come, in his hands are the Kingdom, dominion and 
power. Give the King thy judgements O God, and thy righteousness unto 
the King’s Son. All they from Saba shall come, they shall bring gold and 
incense, and they shall shew forth the praises of the Lord.                                                                           
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost.                                                  
Behold the Lord, the ruler is come, in his hands are the Kingdom, 
dominion and power. 

Words from the Vesper Respond of Epihany                                            
Music adapted from a Magnificat by       .                                                                                                           
G.P. da Palestrina (c.1525-94) 



Vertaling: 
Zie, de heerser is gekomen, in zijn handen zijn het Koninkrijk, 
heerschappij en macht. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw 
gerechtigheid aan de koningszoon. Allen die van Saba komen, zullen goud 
en wierook brengen en zij zullen de lof van de Heer verkondigen. Eer zij 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zie de Heer, de heerser is 
gekomen, in zijn handen zijn het Koninkrijk, heerschappij en macht. 

 
HYMNE 

Of the Father's heart begotten            koor 
Ere the world from chaos rose, 
He is Alpha: from that Fountain, 
All that is and hath been flows; 
He is Omega, of all things 
Yet to come the mystic Close, 
Evermore and evermore. 

By his word was all created;            koor 
He commanded and 'twas done; 
Earth and sky and boundless ocean, 
Universe of three in one, 
All that sees the moon's soft radiance, 
All that breathes beneath the sun, 
Evermore and evermore. 

Frail and feeble, doomed to die,           koor 
That the race from dust created 
Might not perish utterly, 
Which the dreadful Law had sentenced 
In the depths of hell to lie, 
Evermore and evermore. 

O how blest that wondrous birthday,           koor 
When the Maid the curse retrieved, 
Brought to birth mankind's salvation, 
By the Holy Ghost conceived, 
And the Babe, the world's Redeemer, 
In her loving arms received, 
Evermore and evermore. 
 
 
This is he, whom seer and sybil            koor 
Sang in ages long gone by; 



This is he of old revealed 
In the page of prophecy; 
Lo! he comes, the promised Saviour; 
Let the world his praises cry! 
Evermore and evermore. 

                 allen
     

  
 

 
Words: Aurelius C. Prudentius Translation: R.F. Davis 
Music: Piae Cantiones 
Arrangement: David Willcocks (1919-2015) 
 
 
 
 
 

 

 



OPENINGSGEBED 

Broeders en zusters, we zijn samengekomen om met vreugde de 
verschijning van Gods heerlijkheid in de wereld te vieren door de 
geboorte van Jezus, die Emmanuel is, God met ons; om stil te staan bij 
het bezoek van de magiërs, die hun koning bij zijn geboorte hulde 
brachten; en om de profetische woorden van Anna en Simeon te horen, 
die het Christuskind openbaren als een licht om alle volken te verlichten. 

Terwijl we ons verheugen in dit vleesgeworden Woord, dat ons uit de 
duisternis naar het licht heeft geroepen, bidden we dat zijn liefde en 
trouw in de hele wereld bekend mogen worden. 

We bidden voor de eenheid en de missie van de kerk van Christus, en voor 
allen die dienstbaar zijn aan het evangelie van Christus; we bidden voor 
de wereld, dat we eerbied mogen hebben voor de integriteit van ieder 
persoon, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God; en we bidden 
voor degenen die in nood verkeren, voor de eenzamen, voor wie in angst 
leven, voor de zieken en voor wie in rouw zijn, en voor allen die niemand 
hebben om voor hen te bidden. 

Moge God onze Vader ons aannemen en ons gebruiken in zijn dienst; 
moge hij onze ogen openen om zijn glorie te zien en ons toerusten om 
zijn volk te zegenen, nu en altijd. Amen. 

Laten we bidden, in vertrouwen op Gods beloften, met de woorden die 
onze Redder ons heeft geleerd: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 
 
 
 



I HET WOORD IS MENS GEWORDEN 
Tekst 

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 

v.: Sta op, schitter, want uw licht is gekomen. 
a.: En de heerlijkheid van de Heer is over u opgegaan. 

 

Gebed 

Almachtige God, u hebt ons uw eniggeboren Zoon gegeven om onze na-
tuur aan te nemen en geboren te worden uit een zuivere maagd: geef dat 
wij, die nieuwgeboren zijn en tot uw kinderen zijn gemaakt hebben door 
adoptie en genade, dagelijks mogen worden vernieuwd door uw Heilige 
Geest; door Jezus Christus, uw Zoon onze Heer. Amen 

 
       Allen zitten 
 

OUT OF YOUR SLEEP ARISE 

Out of your sleep arise and wake, 
For God mankind now hath ytake 
All of a maid without any make 
Of all women she beareth the bell. 
Glory to God, glory to God, 
Glory to God in the highest 

And through a maiden fair and wise, 
Now man is made of full great price; 
Now angels kneelen to man's survyse 
And at this time all this befell. 
Glory to God, glory to God, 
Glory to God in the highest 

Now man is brighter than the sun; 
Now man in heaven on high shall wone [dwell]; 
Blessed be God, this game is begun 
And His mother that beareth the bell. 
Glory to God, glory to God, 
Glory to God in the highest 

 
 



That ever was thrall, now is he free; 
That ever was small, now great is she; 
Now shall God judge both thee and me 
Unto His bliss if we do well. 
Glory to God, glory to God, 
Glory to God in the highest 

Now blessed Brother grant us grace 
At doomes day to see Thy face, 
And in Thy court to have a place, 
That we may there sing Thee Nowell 
Glory to God, glory to God, 
Glory to God in the highest 

Words: Anonymous poet 
Music: Anthony Milner (1925-2002) 

 
 

TWEEDE LEZING 

Matteüs 1, 18 – 23 (NBV21) 
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al 
was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze 
zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een 
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in stilte te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem 
in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, 
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze 
draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef 
Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.’ 22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij 
monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger 
zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat 
in onze taal betekent: ‘God is met ons’.  

 
 

ANGELUS AD VIRGINEM 
 
Angelus ad virginem subintrans in conclave, 
Virginis formidinem Demulcens inquit, Ave! 
Ave, regina virginum; coeli terraeque Dominum 
Concipies Et paries Intacta salutem hominum; 
Tu porta coeli facta,Medela criminum” 
  



Quomodo conciperem Quae virum non cognovi? 
Qualiter infringerem Quod firmamente vovi? 
Spiritus Sancti gratia perficiet haec omnia; 
Ne timeas, Sed gaudeas, Secura 
Quod castimonia Manebit in te pura Dei potentia.”  

Ad haec virgo nobilis respondens inquit ei: 
Ancilla sum humilis omnipotentis Dei. 
Tibi coelesti nuntio, Tanti secreti conscio, 
Consentiens, Et cupiens Videre 
Factum quod audio; Parata sum parere, Dei consilio.”  

Eia mater Domini, Quae pacem redidisti 
Angelis et homini, Cum Christum genuisti; 
Tuum ex ora filium Ut se nobis propitium 
Exhibeat, Et deleat, Peccata: 
Praestans auxilium vita frui beata Post hoc exilium. 

Tekst: naar Lucas 1, 26 – 38 (annunciatie) 
Muziek: trad. Irish carol 
Arrangement; David Willcocks (1919-2015) 
 

 
DERDE LEZING 

Lucas 2, 8 – 20 (NBV21) 

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer 
bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor 
heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij 
is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak 
ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat 
God prees met de woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien 
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen 
meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind 
was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in 



haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze 
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 
precies zoals het hun was gezegd. 
 

HODIE CHRISTUS NATUS EST 
 
Hodie Christus natus est. Noe! 
Hodie Salvator apparuit alleluia 
Hodie in terra canunt Angeli 
Laetantur Archangeli noe 
Hodie exsultant justi, dicentes: 
Gloria in excelsis Deo 
Alleluia! Noe! 
 
Today Christ is born. Christmas! 
Today the Saviour has appeared; 
Today the angels sing, 
The archangels rejoice, 
Today the righteous rejoice, saying: 
Glory be to God in the highest. 
Alleluia! Christmas! 
 
Words: Antiphon to the Magnificat for Christmas Day 
Music: Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621) 
 
 
SIR CHRISTÈMAS 
 
Nowell nowell, nowell nowell. 
Who is there that singeth so: nowell nowell? 
I am here, Sir Christèmas 
Sir Christèmas Sir Christèmas. 
Welcome, my Lord Sir Christèmas!" 
Welcome to all, both more and less! 
Come near, come near 
 
Nowell nowell, nowell nowell. 
Dieu vous garde, beaux sieurs, 
tidings I you bring: 
A maid hath borne a child full young, 
Which causeth you to sing 
Nowell nowell, nowell nowell 
 



Christ is now born of a pure maid, 
Born of a pure maid 
In an ox-stall he is laid; 
Wherefore sing we at a brayde: 
Nowell nowell, nowell nowell. 
 
Buvez bien, buvez bien 
par toute la compagnie. 
Make good cheer and be right merry, 
And sing with us now joyfully, joyfully 
Nowell nowell, nowell nowell! 
 
Words: Anonymous 
Music: William Mathias(1934-1992) 

 
 
 

HYMNE 
Allen staan 

Bethlehem, of noblest cities            koor 
None can once with thee compare: 
Thou alone the Lord from heaven 
Didst for us incarnate bear.            allen 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
By its lambent beauty guided,            allen 
See, the eastern kings appear 
See them bend, their gifts to offer— 
Gifts of incense, gold and myrrh. 
 



Solemn things of mystic meaning—           koor 
Incense doth the God disclose: 
Gold a royal child proclaimeth: 
Myrrh a future tomb foreshows, 

Holy Jesus, in thy brightness            allen 
To the Gentile world displayed, 
With the Father and the Spirit 
Endless praise to thee be paid. 

Words: Aurelius C. Prudentius, transl: Edward Caswall 
Music: Christian F. Witt 
Arrangement: Daniel Rouwkema 

 
 

II DE KONING VAN DE NATIES 

Tekst 

In de naam van Jezus zal iedere knie zich buigen; in de hemel, op aarde 
en onder de aarde; en elke tong zal belijden dat Jezus Christus heer is. 

v.: Naties zullen afkomen op jouw licht 
a.: en koningen op jouw dagende helderheid 

Gebed 

Almachtige Vader, door de leiding van een ster openbaarde u uw 
eniggeboren Zoon aan de volkeren van de aarde: Geef dat wij, die u nu 
kennen door geloof, in uw genade uiteindelijk uw glorie mogen 
aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht; door Jezus Christus onze 
Heer. Amen. 

       Allen zitten 

BENEDICAMUS DOMINO 

Procedenti puero, 
Eya, nobis annus est: 
Virginis ex utero 
Gloria, laudes! 
Deus homo factus est et immortalis. 

Sine viri semine 
Eya, nobis annus est: 
Natus est de virgine; 
Gloria, laudes! 
Deus homo factus est et immortalis. 



Sine viri copia 
Eya, nobis annus est: 
Natus est ex Maria. 
Gloria, laudes! 
Deus homo factus est et immortalis. 

In hoc festo determino 
Eya, nobis annus est: 
Benedicamus Domino. 
Gloria, laudes! 
Deus homo factus est et immortalis. 

With the boy-child’s coming forth 
Joy! For us the promised time! 
Coming forth from the virgin’s womb 
Glory and praise be! 
God made men and yet undying. 

Not of human generation 
He is born of a virgin 
Not of human machination 
He is born of Mary 
In this endless holy day 
We do bless the Lord! 

Words from Sloane MS 2593 
Music: Peter Warlock (1894-1930) 

 
 

VIERDE LEZING 

Matteüs 2, 1 – 12 (NBV21) 
1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze 
vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel 
Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van 
het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou 
worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat 
het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, 
bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt 
een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes 
in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten 
wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens 



naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar 
het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik 
erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden 
aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien 
opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het 
kind was. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe 
vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna 
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: 
goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in een droom de aanwijzing 
hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden 
ze via een andere route terug naar hun land. 

 
O LEAVE YOU SHEEP 

O leave your sheep, your lambs that follow after 
O leave the brook, the pasture and the crook 
No longer weep, turn weeping into laughter 
O shepherds seek your goal 
Your Lord, who cometh to console 

You’ll find him laid within a simple stable 
A babe newborn, in poverty forlorn 
In live array’d, a love so deep 
‘Tis able to search the night for you 
‘Tis he, the Shepherd true 

O Kings so great, a light is streaming o’er you 
More radiant far than diadem or star 
Forgo your state, a baby lies before you 
Whose wonder shall be told 
Bring myrrh, bring gold, bring frankincense and gold. 

Words: French anonymous, Eng. transl: Alice Raleigh 
Music: Kenneth Leighton (1929-1988) 

 
 

 

 

 

 

 



VIJFDE LEZING 

Matteüs 2, 13 – 18 (NBV21) 

13Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan 
Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en 
vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer 
roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het 
ombrengen.’ 14Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht 
met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, 15waar hij bleef tot de dood 
van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’ 
16Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij 
verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs 
had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en wijde omgeving alle 
jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17Zo ging in vervulling 
wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18‘Er klinkt een stem in Rama, 
geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet 
worden getroost, want ze zijn er niet meer.’ 

 
COVENTRY CAROL 

Lully, lulla thou little tiny Child 
Bye bye, lully, lullay. 

O sisters too, how may we do 
For to preserve this day 
This poor youngling for whom we do singe 
Bye bye, lully, lullay? 

Herod, the king, in his raging, 
Charged he hath this day 
His men of might in his own sight 
All young children to slay. 

That woe is me, pore Child, for Thee, 
And ever morn and may 
For Thy parting nether say nor singe, 
Bye bye, lully, lullay. 

That woe is me, poor child, for thee 
And ever mourn and may 
For thy parting neither say nor sing, 
Bye bye, lully, lullay." 

Words: Traditional Carol. 
Music: Philip W. J. Stopford (*1977) 



Allen staan 

HYMNE 

Why, impious Herod, shouldst thou fear           koor 
Because the Christ is come so near? 
He who doth heavenly kingdoms grant 
Thine earthly realm can never want. 
 
Lo, sages from the East are gone           koor 
To where the star hath newly shone: 
Led on by light to Light they press, 
And by their gifts their God confess. 
               allen 

 

 
 

Yet he that ruleth everything           allen 
Can change the nature of the spring, 
And gives at Cana this for sign-- 
The water reddens into wine. 
 
Then glory, Lord, to thee we pay          allen 
For thine Epiphany to-day; 
All glory through eternity 
To Father, Son, and Spirit be. Amen. 
 
Words: Caelius Sedulius, transl: Percy Dearmer. 
Music: ST VENANTIUS 

 
 
 
 



III LICHT VOOR DE WERELD 

Tekst 

Maar het uur is gekomen, en is nu, dat de ware aanbidders zullen 
aanbidden in geest en waarheid. 

v.: En de Heer, die jullie zoeken 
a.: zal plotseling naar zijn tempel komen 

 

Gebed 

Almachtige en eeuwig levende God, gekleed in majesteit, wiens geliefde 
Zoon in de tempel werd getoond in de lijfelijke gestalte van ons lichaam, 
en werd geprezen als de glorie van Israël en het licht voor de naties: geef 
dat wij in hem voor u mogen verschijnen met zuivere en reine harten, en 
in de wereld zijn heerlijkheid mogen weerspiegelen, door uw Zoon Jezus 
Christus, onze Heer. Amen. 

       Allen zitten 
 

TOMORROW SHALL BE MY DANCING DAY 

Tomorrow shall be my dancing day: 
I would my true love did so chance 
to see the legend of my play, 
to call my true love to my dance: 

Sing, O my love, O my love, my love, my love;  
this have I done for my true love. 

Then was I born of a virgin pure,  
of her I took fleshly substance;  
thus was I knit to man’s nature,  
to call my true love to my dance: 

Sing, O my love, O my love, my love, my love;  
this have I done for my true love.  

In a manger laid and wrapped I was,  
so very poor this was my chance,  
betwixt an ox and a silly poor ass,  
to call my true love to my dance: 

Sing, O my love, O my love, my love, my love;  
this have I done for my true love.  

 



Then afterwards baptized I was;  
the Holy Ghost on me did glance,   
my Father’s voice heard from above,  
to call my true love to my dance:  

Sing, O my love, O my love, my love, my love;  
this have I done for my true love.  

 
Words Traditional English Carol 
Music John Gardner (1917-2011) 

 
 

ZESDE LEZING 

Lucas 2, 21 – 32 (NBV21) 

21Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, 
kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in 
de schoot van zijn moeder was ontvangen. 22Toen de tijd van hun 
onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze Hem 
naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, 23zoals is 
voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet 
aan de Heer worden toegewijd.’ 24Ook wilden ze het offer brengen dat 
de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee 
jonge gewone duiven. 25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere 
Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de 
tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest 
rustte op hem. 26Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat 
hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben 
gezien. 27Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen 
Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat 
volgens de wet gebruikelijk is, 28nam hij het in zijn armen en loofde hij 
God met de woorden: 29‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede 
heengaan, zoals U hebt beloofd.30Want met eigen ogen heb ik de 
redding gezien 31die U bewerkt hebt ten overstaan van alle 
volken:32een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot 
eer strekt van Israël, uw volk.’ 

 

 

 

 

 



NUNC DIMITTIS 

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace 
according to thy word. 

For mine eyes have seen thy salvation; 
Which thou hast prepared before the face of all people; 

To be a light to lighten the Gentiles and to be the glory of thy people 
Israel. 

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now, 

And ever shall be, world without end. Amen. 

Words from Luke 2 vv. 29–32 
Music: William Lloyd Webber 

 
VOORBEDEN 

 
Na de woorden: ‘tot U bidden wij’ 

 
 

 
HYMNE 

       Allen staan                                                                                                                             

1. O worship the Lord in the beauty of holiness!        koor 
Bow down before him, his glory proclaim;                                                                                                                     
With gold of obedience, and incense of lowliness,                                                                            
Kneel and adore him: the Lord is his Name! 

       allen 

 



3. Fear not to enter his courts in the slenderness    allen                                                                                     
Of the poor wealth thou wouldst reckon as thine:                                                                             
Truth in its beauty, and love in its tenderness,                                                                         
These are the offerings to lay on his shrine. 

4. These, though we bring them        koor 
in trembling and fearfulness,                                                                    
He will accept for the name that is dear;                                                                                        
Mornings of joy give for evenings of tearfulness,                                                                         
Trust for our trembling and hope for our fear. 

5. O worship the Lord in the beauty of holiness!     allen                                                                              
Bow down before him, his glory proclaim;                                                                            
With gold of obedience, and incense of lowliness,                                                                         
Kneel and adore him: the Lord is his Name! 

Words J.S.B. Monsell                                                                                     
Tune WAS LEBET  
(1811–1875)                                                                          
Melody from the ‘Rheinhardt’ MS 1754 

 
 

SLOTGEBED 

O God, die door de leiding van een ster uw eniggeboren Zoon aan de 
volkeren van de aarde heeft geopenbaard: leid ons, die u nu door geloof 
kennen, naar uw tegenwoordigheid, waar we uw glorie van aangezicht tot 
aangezicht mogen aanschouwen; door dezelfde Jezus Christus, onze Heer, 
die leeft en regeert met u en de Heilige Geest, één God, nu en voor 
altijd. Amen. 

ZEGEN 

 

ORGELSPEL 

 
 


