Wij heten u hartelijk welkom bij deze kerstzangavond en vinden
het fijn dat u met ons mee komt zingen.

Programma:

Instrumentaal welkom.

Samenzang: Hoe zal ik u ontvangen

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

Opening.

Samenzang: Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyrie eleis
Heilige drie koon'gen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
Kyrie eleis

Koorzang Kol Sjofar:
Duizenden jaren werd Hij al verwacht - Wim van Galen
De blijde boodschap -

Henriëtte de Bat

In Bethlehems stal -

Jan Mulder

Vreed' op aard' -

Henriëtte de Bat

Jezus, de Messias -

Bert Noteboom

Instrumentaal intermezzo.

Samenzang: Hoor de engelen zingen de eer
Hoor, de engelen zingen d'eer
Van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken in het koor
Dat weerklinkt de hemel door
Zingt met algemene stem
Voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels stroon
Here Christus, Vaders Zoon
Wordt geboren uit een maagd
Op de tijd die God behaagt
Zonne der gerechtigheid
Woord dat vlees geworden zijt
Tussen alle mensen in
In het menselijk gezin
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft
En op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
Taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
Ons tot redding uit het graf
Dat wij ongerept en rein
Nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer!

Koorzang Christelijk Zederiks Mannenkoor:

In stille nacht

Pools kerstlied. Bew:
Herman de Wolf

Hoe helder staat de morgenster

M. Praetorius. Vertaling
J.W. Schulte Nordholt

Stille Nacht

Frans Gruber

Tussenspel piano
Süßer die Glocken nie klingen

Duits kerstlied 1850 uit
Thüringen

Herders in 't veld van Ephrata

Naar het klarinetkwintet van
W.A.Mozart
Bew: Harm Hoeve

Gezamenlijke koorzang:

Zoon van God en zoon van mensen: L. v. Beethoven
Tekst en arrangement: Martin Mans

Samenzang: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in de geest bezocht
zien w'er dat kindje
ons tot heil geboren
O, laten wij aanbidden
o, laten wij aanbidden
o, laten wij aanbidden
die Koning!
De Heiland der wereld
Gods geliefde Zone
ligt in een krib en op schamel stro
't Is de beloofde
nu op aard gekomen
O, laten wij aanbidden
o, laten wij aanbidden
o, laten wij aanbidden
die Koning!

Komt, zingt nu die Heiland
Hemels eng'lenkoren
zingt zijne liefde, gij mensenkind
ere zij God in hemel
en op aarde
O, laten wij aanbidden
o, laten wij aanbidden
o, laten wij aanbidden
die Koning!

Sluiting.

Samenzang: Ere zij God.
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen
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