KERSTZANGAVOND
Kerstzangavond Grote Kerk Leerdam

19 december 2015
Met medewerking van:

Kinderkoor “Klein Vogelijn” uit Leerbroek
o.l.v. Heleen Aalvanger

Kinderkoor “Mattanja” uit Leerdam
o.l.v. Marleen van Aalst

Jeugdkoor “Kol Sjofar” uit Leerbroek
o.l.v. Heleen Aalvanger

Gemengd koor “Comt nu met Sangh” uit Veen
o.l.v. Reinier Korver

Gemengd koor “Sjier Hasjiriem” uit Werkendam
o.l.v. Reinier Korver

Gemengd koor “Zingt des Hoogsten lof” uit Meerkerk
o.l.v. Nico Vos
Piet de Vries
Wilco Offermans
Nico Vos

: organist
: trompettist
: solist

Appèlwoord

: Ds. A.A. Egas

Collecte t.b.v. Stichting Bonisa Zending (Yulong Bijbelschool in China)

Grote Kerk in Leerdam

1. Openingslied

“Komt allen tezamen”

Vers 1: gemengde koren
Vers 2: samenzang met bovenstem
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 (2x)
Komt, laten wij aanbidden, die koning
Vers 3: gemengde koren
Vers 4: samenzang met bovenstem
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 (2x)
Komt, laten wij aanbidden, die koning
2. Opening door ds. A.A. Egas
Schriftlezing Lukas 1 : 46 - 55
3. Samenzang psalm 132 : 11 en 12
11.
Daar zal ik David door Mijn kracht
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
‘k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,
Een held’re lampe toegericht.

4. Gemengde koren
- Lofzang van Simeon
- O Kindeke klein
- Hoe zal ik U ontvangen

12.
Wat vijand tegen hem zich kant,
Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand
Zal hem bekleên met schaamt’ en schand’
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op ’t hoofd van Davids groten Zoon.

T.A. Walmisley
Martin Zonnenberg
Reinier Korver

5. Kinderkoren
- De mensen die gaan in het duister
- Lofzang van Maria
- Zoon van God en Zoon van mensen
6. Appèlwoord ds. A.A. Egas
Het Magnificat, mag u het meezingen?

7. Samenzang psalm 118 : 8 (collecte)
Gods rechterhand is hoog verheven;
Des HEEREN sterke rechterhand
Doet door haar daân de wereld beven,
Houdt door haar kracht Gods volk in stand.
Ik zal door ’s vijands zwaard niet sterven,
Maar leven, en des HEEREN daân,
Waardoor wij zoveel heil verwerven,
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.
8. Jeugdkoor
- Hoor, de eng’len zingen d’ eer
- Jezus de Messias

Leander van der Steen
Bert Noteboom

9. Kinderkoren
- Bron van licht en leven
- Eeuwen geleden
- Rejoice
10. Alle koren
- In Bethlehems stal

Jan Mulder

11. Solo (kerstmedley)
12. Gemengde koren
- O Bethlehem gij kleine stad
- Ps 98
- ’t Was nacht in Beth’lems dreven

R. Vaughan Williams & Thomas Armstrong
L.P.A. Pors
Piet Zwart Jzn

13. Sluiting
14. Samenzang

“Ere zij God” (zo mogelijk staande)

15. Uitleidend orgelspel
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Wij wensen u / jou gezegende feestdagen

Alle kinderen krijgen bij de uitgang een kleine traktatie

Het koor “Zingt des Hoogsten lof” uit Meerkerk oefent iedere
maandagavond tussen 20:00 uur en 22:00 uur
in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan de Tolstraat nummer 47.
Als u eens wilt komen luisteren of mee wilt zingen,
bent u hartelijk welkom op zo’n avond. D.V. 11 januari 2016 hopen we weer te starten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaresse
Janet Langerak, tel: 0183 – 60 11 48.
Of kijk op onze facebook pagina www.facebook.com/zingtdeshoogstenlof

Wij verzoeken u vriendelijk dit programma mee naar huis te nemen

