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.

Samenzang: Lofzang van Maria vers 1, 2, 5 en 7
Vers 1: allen
Vers 2: vrouwen
Mijn ziel verheft Gods eer;
Want ziet, om ’s Heeren daan,
mijn geest mag blij den Heer’
zal elk geslacht voortaan
mijn Zaligmaker noemen,
alom mij zalig spreken;
Die, in haar lagen staat,
wijl God, na ramp en leed,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
mij grote dingen deed;
maar van Zijn gunst doet roemen. nu is Zijn macht gebleken
Vers 5: mannen
Die stout zijn op hun macht,
heeft Hij versmaad, veracht,
gestoten van de tronen;
maar Hij verhoogt en hoedt
het nederig gemoed,
waarin Zijn Geest wil wonen.

Vers 7: allen
Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
naar ’t heil, Zijn knecht beschoren,
gelijk Hij, ons ten troost,
aan Abram en zijn kroost
voor eeuwig, had gezworen.

Appèlwoord voor de MAF
Door: Annemieke Jansen

Opening door: Annemieke Jansen
Jeugdkoor Kol Sjofar
 Psalm 43 – Bew. Heleen Aalvanger
 De blijde boodschap – Bew. Henriëtte van Maelsaeke
 In Bethlehems stal – Bew. Jan Mulder

Samenzang: Psalm 98 vers 1 en 3 (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.

Doe bij uw harp de psalmen horen;
uw juichstem geev’ den HEERE dank;
laat klinken, door uw tempelkoren,
trompetten en bazuingeklank;
dat ’s HEEREN huis van vreugde druise,
voor Isrels groten Opperheer;
de zee met hare volheid bruise;
de ganse wereld geev’ Hem eer.

Kerstzangavond

Christelijk gemengd koor Laudate Deüm
 Psalm 8 – Cl. Goud imel
 Kerstgave – C. Franck Tekstbew. P.C. den Uil
 Simeon’s lofzang – J. Goss bew. E.J. Rijsdam
 Eer zij God – G.F. Händel bew. P.C. den Uil
Muzikaal intermezzo – Kerstmedley. Bew. Heleen Aalvanger
 Eveline de Jong – dwarsfluit
 Femke de Jong – panfluit
 Rieneke Verrips – dwarsfluit
 Elske Verrips – panfluit
Jeugdkoor Kol Sjofar
 De wereld lag verloren – Wim van Galen
 In 't nacht'lijk veld van Efratha – Bew. Wim van Galen
 Het blijvende licht – Bew. Ina van Boven-Grauwmeijer
Afsluiting door Annemieke Jansen
Samenzang: Ere zij God
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