
CHORAL EVENSONG 
 
ORGAN PRELUDE 
Please observe silence during the organ prelude. 
 
INTROIT  
 
PROCESSIONAL HYMN 
Please stand to join in the singing of the Hymn.  
 
OPENING SENTENCES 
 
PRECES 
O Lord, open thou our lips. 
And our mouth shall show 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. 
 
PSALM 
Please be seated while the Choir sings the Psalm. 
 
Please remain seated for the First Lesson and for the  
MAGNIFICAT 
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.  
 
Please stand.  
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. 
 
Please be seated for the Second Lesson and for the 
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.  
 
 
Please stand. 
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. 
 
Please remain standing stand and join in the saying of the  
CREED 
I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth; 
And in Jesus Christ his only Son, our Lord; Who was conceived by 
the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius 
Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. 
The third day he rose again from the dead. He ascended into  
heaven, and sitteth on the right hand of God the Father Almighty. 

INLEIDEND ORGELSPEL 
Allen zijn stil tijdens het inleidend orgelspel. 
 
INTROITUS 
 
INTOCHTSHYMNE 
Allen zingen staande de hymne. 
 
OPENINGSWOORD 
 
OPENINGSVERZEN 
Heer, open onze lippen. 
En onze monden zullen zingen van uw eer. 
O God, kom ons te hulp. 
O Heer, haast U ons 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. 
 
Prijs de Heer. 
De naam van de Heer zij geprezen. 
 
PSALM 
Allen zitten terwijl het koor de psalm zingt. 
 
Allen blijven zitten voor de Eerste Lezing en het 
MAGNIFICAT 
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.  
 
Allen staan. 
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 zitten voor de Tweede Lezing en het 
NUNC DIMITTIS 
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.  
 
Allen staan. 
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 blijven staan en zeggen de 
GELOOFSBELIJDENIS 
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde; en in Jezus Christus, zijn enige 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, die is neergedaald in de hel, op de derde dag 
opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de  



From thence he shall come to judge the quick and the dead.  
I believe in the Holy Ghost, the holy catholic Church, the 
communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of 
the body, and the life everlasting. Amen. 
 
 
HYMN 
Please stand to join in the singing of the Hymn. 
 
ADDRESS 
Please be seated. 
 
THE LESSER LITANY, THE LORDS’ PRAYER, AND THE RESPONSES 
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, who art in heaven, hallowed be thy Name, thy 
kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us 
this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we 
forgive those who trespass against us. And lead us not into 
temptation, but deliver us from evil. Amen. 
 
O Lord, show thy mercy upon us; 
And grant us thy salvation. 
O Lord, save the King; 
And mercifully hear us when we call upon thee. 
Endue thy ministers with righteousness; 
And make thy chosen people joyful. 
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. 
 
After the Collect of the Day, these Evening Collects will be sung: 
 
O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just 
works do proceed: Give unto thy servants that peace which the 
world cannot give, that our hearts may be set to obey thy 
commandments, and also that by thee, we, being defended from 
the fear of our enemies, may pass our time in rest and quietness; 
through the merits of Jesus Christ our Saviour. Amen. 
 
Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord; and by thy great 
mercy defend us from all perils and dangers of this night; for the 
love of thy only Son, our Saviour Jesus Christ. Amen. 
 
 
SAID PRAYERS 
 
ANTHEM 
 
HYMN 
Please stand to join in the singing of the final Hymn. 
 
BLESSING 
 
ORGAN VOLUNTARY 
Please remain standing until the Choir and Clergy have left. You 
are then invited to be seated, or to leave at this point without 
disturbing those who wish to listen.  
 
 

PLEASE LEAVE THIS SHEET IN THE CHURCH. THANK YOU! 

rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen 
om te oordelen de levenden en de doden; Ik geloof in de Heilige 
Geest, de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der 
heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding des 
vleses, en het eeuwige leven. Amen. 
 
HYMNE 
Allen zingen staande de hymne. 
 
OVERWEGING 
Allen zitten. 
 
GEZONGEN GEBEDEN 
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, gelijk in de hemel als ook op de 
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen. 
 
O Heer, toon ons uw barmhartigheid. 
En schenk ons uw heil. 
O Heer, behoed de Koning. 
En verhoor ons met genade als wij u aanroepen. 
Laat uw dienaars met gerechtigheid worden bekleed. 
En laat uw gekozen volk zich verheugen. 
O Heer, behoed uw volk. 
En zegen uw erfdeel. 
Geef vrede in onze dagen, o Heer. 
Want niemand anders dan u alleen strijdt voor ons,  
o God. 
Schep een rein hart in ons, o God. 
En neem u heilige Geest niet van ons weg. 
 
Na het Gebed van de Dag zingt het koor deze avondgebeden: 
 
O God, van wie alle heilige verlangens, alle heilzame raad en alle 
deugdzame daden voortkomen; geef uw dienaren die vrede die de 
wereld niet geven kan, opdat onze harten geneigd worden tot de 
gehoorzaamheid aan uw geboden, en wij, door u van de vrees 
voor onze vijanden verlost, een stil en gerust leven mogen leiden, 
door de verdiensten van Jezus Christus onze Verlosser. Amen. 
 
Wij bidden u, o Heer, verlicht onze duisternis; en bescherm ons 
door uw grote ontferming tegen alle moeilijkheden en gevaren 
van deze nacht, omwille van de liefde van uw enige Zoon, onze 
Verlosser, Jezus Christus. Amen. 
 
GESPROKEN GEBEDEN 
 
ANTHEM 
 
HYMNE 
Allen zingen staande de slothymne. 
 
ZEGEN 
 
UITLEIDEND ORGELSPEL 
Blijft u staan totdat het koor en de voorganger zijn vertrokken. 
Daarna kunt u weer gaan zitten of in stilte weggaan zonder de 
mensen te storen die willen luisteren.  
 
 

DEZE KAART S.V.P. IN DE KERK ACHTERLATEN. DANK U!


