Samenzang: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning.
De Hemelse eng’len,
riepen eens de herders.
Weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning.
Opening door: Dhr. A. Schouten
Jeugdkoor Kol Sjofar
 God enkel Licht
 Duizenden jaren werd Hij al verwacht
 Psalm 27
Samenzang: Lofzang van Simeon vers 1 en 2
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
naar 't woord, hem toegezegd,
thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.

Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht,
en Isrel zal verhogen.
Christelijk gemengd koor Laudate Deüm
 Lang geleden in Efratha’s velden – Loek van der
Leeden
 O kom, o kom Immanuël – Bew. J. van der Zijden
 Lofzang van Maria – Bew. Arie Kortleven
Appèlwoord voor stichting De Ontmoeting
Dhr. A. Schouten
Samenzang: Psalm 98 vers 1 en 2 (collecte)
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.
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,

gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Kerstzangavond

Jeugdkoor Kol Sjofar
 Het was al avond donk’re nacht
 Hoor, de eng’len zingen d’ eer
 Vreed’ op aard’
Muzikaal intermezzo – Engelse Kerstmedley
Piano – Gerrie Müller
Dwarsfluit – Annemieke de With
Tenorfluit – Hanna de Bruin
Hobo – Henrieke ‘t Lam
Christelijk gemengd koor Laudate Deüm
 O Bethlehem, gij kleine stad – R. Vaughan Williams
en Thomas Armstrong
 Kerstlied – Gerard van der Zijden Sr.
 De sterre gaat stralen – Trad. Welsh Melody
Afsluiting door dhr. A. Schouten
Samenzang: Ere zij God
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