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Allen blijven staan wanneer het koor de kerk verlaat 

 

Closing Anthem 

Laudate nomen Domini - Christopher Tye (1505-1572) 

Laudate nomen Domini, 

Vos servi Domini 

Ab ortu solis usque ad occasum ejus. 

 

Decreta Dei justa sunt et cor 

exhilarant; 

Laudate Deum principes, 

Laudate omnes populi. 

Prijs de naam van de Heer, 

Gij dienaar, 

Van zonsopgang tot zonsondergang. 

 

Uwe wetten zijn mij een verheuging; 

Looft God, gij vorsten, 

Geef Hem alle lof. 

 

U wordt gevraagd te gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren 

 

Organ Voluntary  

Master Tallis's Testament - Herbert Howells (1892-1983) 
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Toelichting 

 

Voordat de Evensong begint, is een ieder stil en denkt aan de dingen die zwaar 

op ons geweten en ons hart drukken en vragen we God om ons te zegenen en 

ons te vervullen met vrede, liefde en tolerantie voor iedereen. 

 

De “Choral Evensong” is de viering van het feit dat Jezus mens is geworden, de 

unieke gebeurtenis dat God deelgenoot werd van de mensheid door mens te 

worden. 

De Psalmen die onderdeel zijn van deze Evensong zijn ook deel van de Joodse 

eredienst; een ieder plaatst zijn of haar gevoelens en ervaringen voor God 

wanneer de teksten gezongen en gereciteerd worden. 

De psalmen zijn daarvoor deel van de gebeden van de gemeente die uitkijkt naar 

de komst van de Messias, de gemeente waarin Jezus leefde en waarin Hij 

deelnam aan de vieringen. 

 

Het “Magnificat” is de lofzang van Maria, waarin zij zegt hoe vrolijk zij werd toen 

zij zich bewust werd van het feit dat zij de moeder van Jezus zou worden. 

Het “Nunc Dimitis” is de lofzang van Simeon, een man van “rechtschapenheid en 

devotie” die in Jezus de Messias herkende, die door de Joden werd verwacht en 

een zegen zou worden voor iedereen. 

 

In de Choral Evensong komen woorden en muziek zodanig samen dat onze 

gevoelens en intelligentie, ons hart en ons verstand ons helpt dichter bij God te 

komen die boven alles en door alles en in alles is. 

 

“Blijf bij ons want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.”         

(Lukas 24 : 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet uw telefoon alstublieft uit 
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Hymn                  

De dag, door uwe gunst ontvangen   

is weer voorbij, de nacht genaakt. 

En dankbaar klinken onze zangen  

tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

 

Die dan, als onze beden zwijgen,  

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard’ nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden  

gezongen en gesproken wordt. 

 

Voorwaar, de aarde zal getuigen  

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen  

voor uwe liefd' en majesteit. 

 

The Final Responses 

Preces and responses - Herbert Sumsion (1899-1995) 

The Lord be with you.  

And with thy spirit. 

Let us bless the Lord.  

Thank be to God. 

De Heer zij met u.  

En met uw geest. 

Loven wij de Heer.  

Wij danken God.

 

Tenslotte

Laat ons in vrede de wereld ingaan; laat ons goede moed hebben; 

Laat ons vasthouden wat goed is, en geen kwaad voor kwaad vergelden; laat 

ons de vreesachtigen versterken; de zwakken en aangevochtenen 

ondersteunen; elkaar in ere houden; de Heer liefhebben en dienen, ons 

verheugen in de kracht van de heilige Geest; En de zegen van God almachtig, 

de Vader, de Zoon en de heilige Geest zij en blijve met ons allen. Amen. 
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Anthem 

Blessed be the God and Father - Samuel Sebastian Wesley (1810-1876) 

Blessed be the God and Father of 

our Lord Jesus Christ, Which, 

according to His abundant mercy, 

hath begotten us again unto a lively 

hope by the resurrection of Jesus 

Christ from the dead. To an 

inheritance incorruptible and 

undefiled, that fadeth not away, 

reserved in heav’n for you, who are 

kept by the power of God through 

faith unto salvation ready to be 

revealed in the last time. 

But as He which hath called you is 

holy, so be ye holy in all manner of 

conversation.  

Pass the time of you sojourning here 

in fear, in fear. 

Love one another with a pure heart 

fervently, see that ye love one 

another. 

Being born again, not of corruptible 

seed, but of incorruptible, by the 

word of God. 

For all flesh is as grass, and all the 

glory of man as the flower of grass. 

The grass withereth and the flower 

there of falleth away. 

But the word of the Lord endureth 

for ever. Amen.  

Geloof zij de God en Vader van onze 

Heer Jezus Christus, die naar Zijn grote 

barmhartigheid ons opneuw geboren 

heeft doen worden tot een levende 

hoop, door de opstanding van Jezus 

Christus uit de dood. Tot een 

onverderfelijke, onbevlekte en 

onverwelkelijke erfenis, die niet 

verdwijnt, maar voor u is bewaard in 

de hemel, die in de kracht van God 

bewaard wordt door het geloof tot de 

zaligheid, welke gereed ligt om 

geopenbaard te worden in de laatste 

tijd. Maar gelijk Hij, die u geroepen 

heeft, heilig is, wordt ook u zelf heilig 

in al uw wandel. Wandel in vrees de 

tijd van uw vreemdeling-schap. Hebt 

elkaar vurig lief uit een rein hart. Hebt 

elkaar vurig lief. Hebt elkaar vurig lief 

uit een rein hart. U, die wedergeboren 

zijt, niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het Woord 

van God.  

Want alle vlees is als gras en de 

heerlijkheid van mensen als een bloem 

in het gras. Het gras verdort en de 

bloem valt af.  

Maar het Woord des Heren blijft in 

der eeuwigheid. Amen.

 

Allen gaan staan 
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Organ voluntary  

Choral Prelude on ‘Rhosymedre’ – R. Vaughan Williams (1872-1952) 

 

Introit 

Word from Sarum Primer – J. Rutter (*1945) 

God be in my head and in in my understanding. 

God be in mine eyes and in my looking. 

God be in my mouth and in my speaking. 

God be in mine heart and in my thinking. 

God be at my end and in my departing. 

 

Allen gaan staan 

 

Processional hymn 

Loof de Koning - John Goss (1800-1880) 

Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij hem ontmoeten zult. 

 

Loof Hem als uw vaderen deden, 

eigen u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loof uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 

Die het licht is in de nacht. 



 

4 

Engelen, zingt ja en amen, 

met de Koning oog in oog! 

Zon en maan, buigt u tezamen 

en gij sterren hemelhoog! 

Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 

looft hem, die het al bewoog.  

 

Allen gaan zitten 

  

The preces 

Preces and responses - Herbert Sumsion (1899-1995)  

O Lord, open thou our lips;  

and our mouth shall shew forth thy 

praise. 

O God, make speed to save us;  

O Lord, make haste to help us. 

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 

Praise ye the Lord; the Lord’s name 

be praised. 

O Heer, open mijn lippen.  

Mijn mond zal zingen van uw eer. 

 

God, kom mij te hulp.  

Heer, haast U mij te helpen. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest; 

Zoals het was in het begin en nu en 

altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

Loven wij de Heer. 

De naam van de Heer zij geprezen.

 

The Psalm 

Psalm 23 Dominus regit me - Charles Hilton Stewart (1884-1932) 

The Lord is my shepherd: therefore 

can I lack nothing.  

He shall feed me in a green pasture: 

and lead me forth beside the waters 

of comfort. 

He shall convert my soul: and bring 

me forth in the paths of 

righteousness for his Name’s sake. 

De HEER is mijn Herder, mij ontbreekt 

niets. 

Hij doet mij neerliggen in grazige 

weiden, Hij leidt mij zachtjes naar 

stille wateren.  

Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in 

het spoor van de gerechtigheid, 

omwille van Zijn Naam. 
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O Lord, save thy people; and bless 

thine inheritance. 

Give peace in our time, O Lord, 

because there is none other that 

fighteth for us, but only thou, O 

God.  

O God, make clean our hearts within 

us; and take not thy Holy Spirit from 

us. 

O Heer, red uw volk. En zegen uw 

erfdeel.  

Geef vrede in onze dagen, o Heer. 

Want er is niemand die voor ons 

opkomt dan Gij alleen, o God.  

 

Schep in mij een zuiver hart, o God. 

En neem uw heilige Geest niet van 

ons weg. 

 

Gebeden 

Gebed van de dag 

O God, wij bidden U, geef ons een voortdurende vrees en liefde voor uw 

heilige naam; U laat immers nooit na om hen te regeren en helpen, die u 

bevestigde in uw liefde;  

door Jezus Christus onze Heer, die leeft en regeert met U en de heilige Geest, 

één God, voor nu en altijd.  

Amen. 

 

Gebed om vrede  

O God, van U zijn alle verlangens afkomstig, elke goede raad en alle goede 

werken. Geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet geven kan, zodat 

ons hart in staat mag zijn te gehoorzamen aan uw geboden, en wij, door U 

bevrijd van de angst voor onze vijanden, onze tijd in rust en vrede mogen 

doorbrengen;  

omwille van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.  

 

Gebed om hulp in alle gevaar 

Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U, Heer; en bescherm ons door uw 

grote genade tegen alle dreiging en gevaar van deze nacht;  

omwille van de liefde van Jezus Christus, uw enige Zoon, onze Verlosser. 

Amen. 
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komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige 

Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der 

heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding van het vlees, en een 

eeuwig leven. Amen.

 

Allen gaan zitten 

 

Responses 

Preces and responses - Herbert Sumsion (1899-1995) 

The Lord be with you. 

And with thy spirit. 

 

Let us pray:  

Lord, have mercy upon us,  

Christ, have mercy upon us,  

Lord, have mercy upon us. 

 

Our Father, which art in heaven, 

hallowed be thy name;  

Thy kingdom come;  

Thy will be done in earth as it is in 

heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses, as we 

forgive them that trespass against 

us.  

And lead us not into temptation; but 

deliver us from evil. Amen. 

 

O Lord, shew thy mercy upon us; 

and grant us thy salvation. 

O Lord, save the Queen; and 

mercifully hear us, when we call 

upon thee. Endue thy ministers with 

righteousness; and make thy chosen 

people joyful. 

De Heer zij met u.  

En met uw geest. 

 

Laat ons bidden.  

Heer, ontferm u,  

Christus ontferm u,  

Heer ontferm u. 

 

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.  

Amen. 

 

O Heer, kom met uw genade over ons. 

En schenk ons uw heil. 

O Heer, bewaar de koning. En verhoor 

ons uit genade als wij tot U roepen. 

Bekleed uw dienaren met 

rechtvaardigheid.  

En vervul uw volk met blijdschap. 
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Yea, though I walk through the 

valley of the shadow of death, I will 

fear no evil: for thou art with me, 

thy rod and thy staff comfort me. 

Thou shalt prepare a table before 

me, against them that trouble me: 

thou hast anointed my head with oil, 

and my cup shall be full. 

But thy loving kindness and mercy 

shall follow me, all the days of my 

life: and I will dwell in the house of 

the Lord for ever. 

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. 

Al ging ik ook door een dal vol 

schaduw van de dood, ik zou geen 

kwaad vrezen, want U bent met mij; 

Uw stok en Uw staf, die vertroosten 

mij. U maakt voor mij de tafel gereed 

voor de ogen van mijn tegenstanders; 

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker 

vloeit over. Ja, goedheid en 

goedertierenheid zullen mij volgen al 

de dagen van mijn leven. Ik zal in het 

huis van de HEER blijven tot in lengte 

van dagen. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en 

altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.

 

De eerste lezing, Psalm 27 
1 De HEER is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEER is mijn 

levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2 Toen kwaaddoeners op mij 

afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden 

– struikelden zij zelf en vielen. 3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet 

vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 4 Eén ding 

heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis 

van de HEER, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER 

te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij doet mij 

schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het 

verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 Nu heft mijn 

hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent 

offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen 

zingen voor de HEER. 7 Hoor, HEER, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en 

antwoord mij. 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. 

Ik zóek Uw aangezicht, HEER, 9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw 

dienaar niet af in toorn, o God van mijn heil. 10 Want mijn vader en mijn 

moeder hebben mij verlaten, maar de HEER zal mij aannemen. U bent mijn 
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hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, 11 HEER, leer mij Uw 

weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. 12 Geef mij niet 

over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen 

mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. 13 Als ik toch niet had 

geloofd dat ik de goedheid van de HEER zou zien in het land van de levenden, 

ik was vergaan. 14 Wacht op de HEER, wees sterk en Hij zal uw hart sterk 

maken; ja, wacht op de HEER.

 

Magnificat 

Magnificat – George Dyson (1883-1964) 

My soul doth magnify the Lord and 

my spirit hath rejoiced in God my 

Saviour. For he hath regarded the 

lowliness of his handmaiden.  

For behold, from henceforth all 

generations shall call me blessed. 

For he that is mighty hath magnified 

me and holy is his Name.  

And his mercy is on them that fear 

him throughout all generations. He 

hath showed strength with his arm 

he hath scattered the proud in the 

imagination of their hearts. He hath 

put down the mighty from their seat 

and hath exalted the humble and 

meek. He hath filled the hungry with 

good things and the rich he hath 

sent empty away. He remembering 

his mercy hath holpen his servant 

Israel as he promised to our 

forefathers, Abraham and his seed, 

for ever.  

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. 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 

verrukt is mijn geest, om God mijn 

Verlosser. Zijn keus viel op zijn 

eenvoudige dienstmaagd.  

Want zie, van nu af prijst ieder 

geslacht mij zalig.  

Want de Machtige heeft mij 

grootgemaakt, wiens Naam heilig is.  

Zijn barmhartigheid is op wie hem 

erkennen in alle geslachten.  

Hij doet zich gelden met krachtige 

arm.  

Vermetelen drijft Hij uiteen in al hun 

eigenwaan. Machtigen haalt hij 

omlaag van hun troon, eenvoudigen 

brengt hij tot aanzien, behoeftigen 

schenkt hij overvloed, maar rijken 

gaan heen met lege handen.  

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 

als hij had beloofd aan onze 

voorvaders Abraham en zijn geslacht, 

voor altijd.  

Eer aan de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, zoals het was in het 

begin, en nu en altijd, en in de eeuwen 

der eeuwen. Amen. 
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De tweede lezing, Johannes 15:26 – 16:4 
15:26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, 

de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. 
27 En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij. 16:1 Dit heb Ik 

tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; 

ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En 

deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij 

ook niet. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd 

komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van 

het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.  

  

Nunc Dimittis  

Nunc Dimittis – George Dyson (1883-1964) 

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. 

Heer, laat nu uw dienaar in vrede 

heengaan: overeenkomstig uw woord. 

Want mijn ogen hebben het heil 

aanschouwd, dat Gij bereid hebt voor 

het oog van alle volken; Een licht om 

de heidenen te verlichten: en dat tot 

eer strekt van uw volk Israël.  

Eer aan de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, zoals het was in het 

begin, en nu en altijd, en in de eeuwen 

der eeuwen. Amen.

 

Allen gaan staan 

 

Apostolische geloofsbelijdenis 

Allen zeggen:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemels  en van aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van 

de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder 

Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 

ten derde dage wederom opgestaan van de doden;  opgevaren ten hemel, 

zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij 


