Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw gaven!

Wilt u a.u.b. geen papier in de kerk achterlaten!

Wist u dat u zich aan kunt melden als donateur van
stichting Kinderhulp Mondiaal (KIMON)?

Bij de uitgang is er voor alle kinderen een kleine verrassing

21 december 2013
19.30uur
Grote Kerk te Leerdam
Ten bate van stichting Kimon
Gemengde Koren:
- ‘Harpe Davids’ te H’veld-Giessendam
- ‘Comt nu met sangh’ te Veen
- ‘Zingt des Hoogsten lof’ te Meerkerk
Jeugdkoor:
- ‘Kol Sjofar’ te Leerbroek

Wij wensen u:
Gezegende Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2014!
2014!

Grote
Kerstzangavond

Kinderkoren:
- ‘Klein Vogelijn’ te Leerbroek
-

o.l.v. Corné Hoogenbrug
o.l.v. Reinier Korver
o.l.v. Nico Vos

o.l.v. Heleen Aalvanger

o.l.v. Heleen Aalvanger
‘Mattanja’ te Leerdam
o.l.v. Marleen van Aalst

Spreker:
Spreker Ds. K. Hoefnagel
Solisten:
Solisten Hans van Houdt, Nico Vos
Organist:
Organist Piet de Vries
Panfluitisten:
Panfluitisten Heleen Aalvanger, Barbera Donk

4.

O Vredevorst! Gij kunt gebieden,
den vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel’!
Dit zal de God des heils bewerken;
Hij zal de zetel, U bereid,
Met recht en met gerichte sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid.

Uw naam zal door mijn psalmgezangen,
o Allerhoogste, lof ontvangen.
10.

Kinderen:
Kinderen Hij, die Uw naam in waarheid kent,
zal, HEER’, op U in zijn ellend’
vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten
hen, die gelovig tot U vluchtten.

11.

Mannen:
Mannen Zingt, zingt den HEER’, Die eeuwig leeft,
Die Sion tot Zijn woning heeft,
en laat voor aller volken orgen
met psalmgezang Zijn daden horen!

14.

Allen:
Allen Opdat ik, HEER’, U blij te moê,
In Sions poorten hulde doe,
en in Uw heil, ten allen tijde
met Sions dochter mij verblijde.

4. Kinderkoren en jeugdkoor:
jeugdkoor:
Alzo lief had God de wereld
’t Kindje werd geboren
Gloria

5. Duet: Hans van Houdt en Nico Vos
Vol van pracht

6. Gemeng
Gemengde koren:
Psalm 132 – R. Korver
Eens was het nacht op aarde – P. Stolk

10. Gemengde koren:
Vat Gij mijn hand – J. Anthony
Ere zij God, Jezus is Vredevorst – John. W. Peterson

7. Gezamenlijke koren:
Stille Nacht

8. Meditatie: Ds. K. Hoefnagel
9. Samenzang: Psalm 9:1, 2, 10, 11, 14
(Tijdens deze samenzang zal er gecollecteerd worden voor stichting
Kimon)
1.

Allen:
Allen Ik zal met al mijn hart den HEER’,
Blijmoedig geven lof en eer!
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen
en al Uw wonderen vertellen.

11. Muzikaal Intermezzo: Piet de Vries, Heleen Aalvanger
Aalvanger
en Barbera Donk
Kerstmedley

12. Jeugdkoor:
Come, Thou long expected Jesus
Hij is gekomen!

13. Kinderkoren en jeugdkoor:
Kerstfeest
Psalm 105

14. Gemengde
Gemengde koren:
koren:
2.

Vrouwen:
Vrouwen Ik zal in U, mijn God, van vreugd
opspringen, in den geest verheugd!

Lofzang van Simeon – L.R. Mauritz
Psalm 150 – M.L. Mc Phail

15. Solo: Nico Vos
Kerstmedley

1. Intro:
Intro: Komt allen tezamen - onbekend

(gezamenlijke koren, met samenzang vers 2 en 4)
1. Gezamenlijke koren

16. Samenzang:
Samenzang: Psalm 98:1 en 4
1.

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
dien groten God, die wond’ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,
Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor ’t heidendom ten toon gespreid.

4.

Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog;
’t Gebergte vol van vreugde springen
en hupp’len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d’aard’ te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

2. De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoedden ook wij ons met eerbied’ge schreden.
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.
3.

Gezamenlijke koren

4. O Kind, ons geboren
sluim’rend in de kribbe
neem onze liefd’ in genade aan!
U die ons lief hebt, U behoort ons harte!
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning

17. Sluiting: ds. K. Hoefnagel

2. Opening met schriftlezing
schriftlezing en gebed: Ds. K. Hoefnagel

18. Slotzang:
Slotzang Ere zij God (staande)

3. Samenzang: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
1.
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood;
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

