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….stilte, dat is een tweestemmig lied 

waarin God en mens elkaar raken. 
 

(Guillaume van der Graft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger Wim van der Hoeven, emeritus predikant PKN 
Organist  Rien Donkersloot 
Koor   Amersfoortse Cantorij o.l.v. Bas Ramselaar 
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Welkom  De kaars wordt aangestoken 
 
Orgel: Preludium in f moll, opus 35, Felix Mendelssohn 
 

Koorgebed / Introïtus: ‘Rorate Coeli’ 
 

   t Aurelius Clemens Prudentius (4e eeuw) naar Jesaja 45 | m Gregoriaans (8e eeuw) 

 
    Antifoon: 

 
       Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen. 

 
Vz. Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: 

ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est: 
Jerusalem desolata est: domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, 
ubi laudaverunt te patres nostri.   Antifoon 

Wees niet boos, Heer, herinner u niet langer de zonden. 
Zie de Heilige Steden zijn een woestenij geworden, Sion is een woestenij 
geworden, Jeruzalem is verlaten, 
Uw heilig en Uw heerlijk huis waarin onze vaders U hebben geprezen. 

 
Vz. Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus 

quasi folium universi: et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos: 
abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.   Antifoon 

Wij hebben gezondigd, en wij zijn geworden als vuil en wij allen vallen af  
als een blad en onze zonden voeren ons weg als de wind. 
U heeft Uw aangezicht voor ons verborgen 
en U heeft ons te gronde gericht door onze zonden. 

 
Vz. Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es: 

emitte Agnum dominatorem terrae, de petra deserti ad montem filiae Sion: 
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.   Antifoon 

Zie, Heer, naar Uw gekweld volk en zendt die U voornemens bent te 
zenden, zendt het Lam van de heerser der wereld, 
vanuit Petra, door de woestijn naar de berg van de dochter van Sion, 
opdat Hij zelf wegdrage het juk van onze gevangenschap. 

 
Vz. Consolamini, consolamini, popule meus: cito veniet salus tua: 

quare moerore consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere, 
ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, redemptor tuus.   Antifoon 

Jullie zullen getroost worden, jullie zullen getroost worden, mijn volk, 
jouw redding zal snel komen, waarom ben je verteerd van droefheid, 
omdat de smart teruggekeerd is naar jou? Ik zal je redden, wees niet bang, 
ik ben waarlijk de Heer, jouw God, de Heilige van Israël, jouw Verlosser. 
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(Allen gaan staan) 

Koorprocessie – Tijdens de processie klinkt orgelspel 

 
Voorbereidingsgebed / Preces  t Sytze de Vries (*1945) | m Bas Ramselaar (*1961) 

Cantor : Heer, open mijn lippen, 
Koor :  mijn mond zal zingen van uw eer 
Cantor : O God, kom mij te hulp. 
Koor :  Heer, haast U mij te helpen. 

Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 

Cantor : Zegent de Heer! 
Koor :  De Naam des Heren zij geprezen. 

 

Hymne: ‘In de nacht gekomen’, Liedboek nr. 505 (1. Allen; 2. Cantorij; 3. Allen) 

        t André Troost (*1948) |  m Gustav Holst (1874-1934) - CRANHAM 

 
 

     2.  In de nacht gekomen        3. In de nacht gekomen, 
  Kind dat met geduld,    onmiskenbaar Kind. 

eeuwenoude dromen    Kom, doorwaai de bomen, 
eindelijk vervult.    zachte zuidenwind. 
Kom in onze dagen,    Kom in onze dagen, 
kom in onze nacht.    kom in onze nacht. 
Kom met uw gestage,   Laat uw morgen dagen, 
milde overmacht.    kom, de wereld wacht. 

 
(Allen gaan zitten) 
 

Psalmgebed: Psalm 146, ABS-Psalter | Double-chant: Thomas A. Walmisley (1814-1856) 

          I            II 

 

I. Praise the Lord, praise the Lord, / O my / soul // 
while I live / I will / praise the / Lord; 
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II. While I have / a-ny / be-ing // 

I will sing / prai-ses / to my / God. 
 

I. Put not your / trust in / prin-ces // 
nor in the sons of / men who / can-not / save. 

 
II. For when their breath goes from them, they return a-/gain · to the / earth // 

and on that day / all their / thoughts-- / pe-rish. 
 

I. Blessed is the man whose help is the / God of / Jacob // 
whose hope is / in the / Lord his / God, 

 
II. The God who made / heaven · and / earth // 

the sea, and / all-- / that is / in them, 
 

I. Who keeps / faith for / e-ver // 
who deals justice to / those that / are op-/pressed. 

 
II. The Lord gives / food · to the / hun-gry // 

and / sets the / cap-tives / free. 
 

I. The Lord gives / sight · to the / blind // 
the Lord lifts up / those · that are / bowed / down. 

 
II. The Lord / loves the / righ-teous // 

the Lord cares for the / stran-ger / in the / land. 
 

I. He upholds the / widow · and the / fa-therless // 
as for the way of the wicked, he / turns it / up-side / down. 

 
II. The Lord shall be / king for / e-ver // 

your God, O Zion, shall reign through all generations. / Prai·ai-/-aise the / Lord. 
 

I + II. Glory be to the Father, and / to the / Son: // 
and / to the / Holy / Ghost; 
 

I + II. As it was in the beginning, is now, and / e-ver / shall be: // 
world without / end-- / A--/men. 

 
(Tijdens de lezingen gaan allen staan) 
 

1e lezing: Jesaja 35: 1-10 (NBV21) 

De woestijn zal zich verheugen, 
de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 

welig bloeien als een lelie, 
jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Allen aanschouwen de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 
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Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 

Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 
Hijzelf zal jullie bevrijden.’ 

Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 

Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 

Het verzengde land wordt een waterplas, 
dorstige grond een bronrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 

Daar zal een gebaande weg lopen, 
die Heilige weg wordt genoemd, 
geen onreine zal die betreden. 
Hij is alleen voor het volk 
dat over de weg gaat. 
Dwazen dwalen er niet rond. 

Leeuwen zullen daar niet komen, 
een roofdier is er niet te vinden, 
ze blijven er allemaal weg, 
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 

Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. 
Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, 
gejammer en verdriet vluchten weg. 

 

Koor: Magnificat  t Lucas 1: 46-55 | m Thomas Morley (ca. 1557-1602) 

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 shewed 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. 
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Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. 
Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest: 
zoals het was in het begin en nu en altijd, wereld zonder einde. Amen. 

 
 

2e lezing: Matteüs 1: 18-25a (NBV21)       
De 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. Haar man Jozef, die  
een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te  
verstoten. Toen 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. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn  
volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde  
van de profeet door de Heer is gezegd: ‘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’. Jozef werd wakker en  
deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen  
gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. 
 

Koor: Nunc Dimittis, t Lucas 2: 29-32 | m Thomas Morley 

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. 

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u heeft beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
die u bewerkt heeft ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest: 
zoals het was in het begin en nu en altijd, wereld zonder einde. Amen. 

 

Moment van inkeer en verstilling 
 

Responses / Gebeden voor iedere dag (gezongen) – t Sytze de Vries | m Bas Ramselaar 
Cantor : De Heer met u allen! 
Koor :       Zijn vrede met u! 
Cantor : Laten wij bidden, 
Koor :  Heer, ontferm U, 

Christus, ontferm U, 
Heer, ontferm U. 
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Het gebed des Heren – t NBV | m Peter Sneep (*1962) 
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Collects / Gebed voor deze dag – t Sytze de Vries | m Bas Ramselaar 

  Cantor : Toon ons, God, uw erbarmen, 
  Koor :  en schenk ons uw heil! 
  Cantor : Geef wie ons regeren bevrijding 
  Koor :  dat zij antwoorden als wij roepen. 
  Cantor : Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid, 
  Koor :  en uw getrouwen zullen juichen. 
  Cantor : Bevrijd uw volk, o God, 
  Koor :  en zegen uw erfdeel. 
  Cantor : Geef in onze dagen vrede, 
  Koor :  wie anders dan Gij zal voor ons strijden. 
  Cantor : Schep mij een zuiver hart, o God, 
  Koor :  en neem uw heilige Geest niet van mij. 

  Cantor : Collecta 1, 2 + 3  (het koor antwoordt 3x met Amen) 
 
 

Klankicoon: ‘O Radiant Dawn’ (uit: Strathclyde Motets), James MacMillan (*1959) 

O Radiant Dawn, splendor of eternal light, sun of justice: 
come, shine on those who dwell in darkness and the shadow of death. 
Isaiah has prophesied, 
‘The people who walked in darkness have seen a great light; 
upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone’. Amen. 

O stralende dageraad, glans van het eeuwige licht, zon van gerechtigheid, 
kom en verlicht hen die in de schaduw van de dood leven. 
Jesaja heeft voorspeld, 
‘Het volk dat in duisternis ronddoolde heeft een schitterend licht gezien; 
zij die in het donker woonden worden door een helder licht beschenen’. Amen. 

 
 

Voorbede 
 
(Allen gaan staan) 

Avondhymne:  ‘Zend ons een engel in de nacht’ 
          Liedboek nr. 259 (1. Allen; 2. Cantorij; 3 + 4. Allen) 
           t Michel van der Plas (1927-2013) | m Thomas Turton (1780-1864) 
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2. Zend ons een engel ieder uur       3. Zend ons een engel met Uw licht  
dat ons ontvoert van U vandaan,  in onze slaap, de metgezel 
wanneer wij voor de blinde muur  die troost brengt in het vergezicht 
van uw geheime plannen staan.  Van God met ons, Immanuel. 

 
4. Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in Uw tijd 
en leer ons wachten met geduld. 

 

Zegen – Allen: Amen 

 
 

Koorprocessie – Tijdens de processie klinkt orgelspel 
 
 

Sluitingsritus – De kaars wordt gedoofd 

 
 

Slot-responsorie – t Sytze de Vries | m  Bas Ramselaar 
  Cantor : De Heer met u allen. 
  Koor :  Zijn vrede met u. 
  Cantor : Loven wij de Heer. 
  Koor :  Wij danken God. 
 
(Allen gaan zitten) 

De voorganger en het koor verlaten de kerk 

 
 

Orgel: Fuga in f moll, opus 35, Felix Mendelssohn 
 

Collecte De collecte is van groot belang voor de continuïteit van deze serie evensongs. Uw 

bijdrage is welkom via onderstaande QR-code, via de collectezak bij de uitgang of via een 

overschrijving naar het rekeningnummer van de Raad van Kerken. Richtbedrag per persoon: € 5. 

 
Scan deze QR-code met uw mobiele telefoon 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: 
NL18 INGB 000 230 71 32 t.n.v. Raad van Kerken – Amersfoort, 

onder vermelding van: Evensongs in de Sint-Joriskerk. 
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We verheugen ons nu al op  

de eerstvolgende choral evensong: 

zondag 29 januari ’23, 15:30 uur 

Zie voor de hele jaarcyclus 

www.evensongsamersfoort.nl 

 
 
 
 
 

De evensongs worden mede  

mogelijk gemaakt door: 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reacties/Contact 
Evensongs in de Sint-Joriskerk 

06 – 21 61 68 67 
basramselaar@gmail.com 

zie ook: www.evensongsamersfoort.nl 
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