
Lessons and Carols in de Adelbertuskerk 

 

De adventstijd is voor veel mensen een periode waarin de muziek een belangrijke rol speelt: er 

vinden talrijke kerstconcerten plaats en onze kerkkoren bereiden zich met hart en ziel voor op de 

kerstvieringen.  Daarbij lijkt het soms wel alsof de meditatieve sfeer van de advent ondergesneeuwd 

raakt onder het feestelijke kerstgevoel. In Haarlem-Noord zal de advent dit jaar op een bijzondere 

wijze worden geopend. Op zaterdag 8 december wordt dan om 17.00 uur in de H. Adelbertuskerk 

een zgn. ‘Festival of Lessons and Carols’ gehouden, een viering vanuit de anglicaanse traditie waarin 

het verlangend uitzien naar de komst van de Heer volop beleefd kan worden.  

Een mooi evenwicht tussen de traditie en de beleving. Aan de ene kant een strakke liturgische vorm, 

geënt op de eeuwenoude liturgie van de metten, maar aan de andere kant een invulling die kan 

variëren en die dicht bij de mensen staat. Een Festival of Lessons and Carols laat de Bijbelse 

boodschap volop klinken in negen lezingen, terwijl daarna diezelfde boodschap op een soms volkse 

manier wordt verklankt in de liederen. 

De viering begint in het donker. Het koor, de lectoren en de voorganger(s) komen dan met 

brandende kaarsen in processie zingend de kerk binnen.  

 

Vervolgens verwelkomt Pastoor George de aanwezigen en nodigt hen uit tot gebed. Dit mondt uit in 

het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.  

Daarna begint de kern van de viering: de reeks van negen lezingen, die elk door een andere persoon 

worden voorgedragen en die steeds worden gevolgd door één of meer ‘carols’.  

Eveneens overgenomen uit het getijdengebed is het zingen van de ‘responses’, waar enkele korte 

Bijbelteksten in dialoogvorm worden gezongen. De viering eindigt met een slotgebed en de 

zegenwens door de voorganger. Tot besluit volgt nog een gezamenlijk te zingen lied. 

 

Kom en laat u onderdompelen in de mooie koorzang en stemmige sfeer van deze dienst  

De adventsviering wordt gehouden op zaterdag 8 december om 17.00 uur in de H. 

Adelbertuskerk, Ieder is welkom, vrij toegankelijk. 

( U kunt zich ook nog aanmelden voor het koor via advent@frankderuyter.nl ) 
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