KERSTZANGAVOND
Kerstzangavond Grote Kerk Leerdam

17 december 2016
Met medewerking van:

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

Kinderkoor “Mattanja” uit Leerdam
o.l.v. Marleen Vos - 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 “Zingt des Hoogsten lof” uit Meerkerk
o.l.v. Nico Vos
Piet de Vries
Wilco Offermans
Nico Vos
Hans van Houdt

: organist
: trompettist
: solist
: duet

Appèlwoord

: Ds. F. van Binsbergen

Collecte t.b.v. Stichting Bonisa Zending (Boekenproject bijbelschool in China)
Uitgangscollecte t.b.v. bestrijding onkosten

Grote Kerk in Leerdam
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1. Inleidend orgelspel
2. Openingslied door koren en aanwezigen
“Stille nacht”
Vers 1, Kinderkoren
Vers 2, Gemengde koren
Vers 3, Samenzang
Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vreê, wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij d’ eer!
Amen, Gode zij d ’eer!
3. Opening door ds. F. van Binsbergen
Schriftlezing Lukas 2 : 1 - 17
4. Samenzang Lofzang van Maria: 1 en 7
1.
Mijn ziel verheft Gods eer:
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat;
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
5. Gemengde koren
- Daar is die zegenrijke nacht
- Psalm 138
- Vader in de hemel

7.
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.

J.W. Peterson, arr: Henriëtte van Maelsaeke
Pieter Stolk
Marco den Toom

6. Duet
7. Kinderkoren
- Als kaarsjes in de nacht
- Duisternis en licht (n.a.v. Jes. 60 : 1 en 2)
- Meisje uit Nazareth
8. Appèlwoord ds. F. van Binsbergen
Vind het Kind!
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9. Samenzang psalm 98 : 1 en 2 (collecte) (zie pagina 7)
1.
2.
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Dien groten God, die wond’ren deed;
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,
Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed.
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Zing vrolijk in verheven psalmen
Voor ’t heidendom ten toon gespreid.
Het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt.
10. Jeugdkoor
- De wereld lag verloren
- In ’t nacht’lijk veld van Efratha

Wim van Galen
Gerard v.d. Zijden / Wim van Galen

11. Kinderkoren
- Kerstmedley
- Heel gewoon
- Het blijvend licht (n.a.v. Jes. 9 : 6 en 7)
12. Alle koren
- In Bethlehems stal

Jan Mulder

13. Samenzang Lofzang van Simeon : 2
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.
14. Gemengde koren
- De nacht is zo donker
- Psalm 100
- Eeuwenlang werd Hij verwacht

W.J. Kirkpatrick, arr. David Willcocks
S. Dickson, bewerking G.C. van der Zijden jr.
John Goss, arr. David Willcocks

15. Solo
16. Sluiting
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17. Samenzang (met tegenstemmen)
Ere zij God (voor zover mogelijk staande)
Allen:
Vrouwen:
Allen:
Mannen:
Allen:
Allen:
Vrouwen:
Allen:

(Jan v.d. Waart)

Ere zij God, Ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge. Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
In de 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 de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

18. Uitleidend orgelspel

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

Wij verzoeken u vriendelijk dit programma mee naar huis te nemen.

Iedere zaterdag van 8:00 tot 12:30 uur in Ameide op de markt.
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Al ruim 40 jaar mag Bonisa Zending zich inzetten voor mensen in China. Graag
willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:
Meerdere volksstammen hebben nog nooit van het Evangelie gehoord. Op
Bijbelscholen worden studenten toegerust op een taak in hun eigen kerk. Na
afronding van hun studie gaan er studenten Bijbelonderwijs geven op
zondagsscholen. Anderen worden evangelist en trekken naar dorpen waar het
Evangelie nog niet gebracht is. Weer anderen stromen door naar een
vervolgopleiding om predikant te worden. Het is belangrijk dat deze studenten
een gedegen reformatorische opleiding ontvangen om zo toegerust te worden
voor de leidinggevende taken die op hen wachten.
Bonisa Zending ondersteunt enkele Bijbelscholen. Zo heeft zij in het verleden
geholpen met de bouw van leslokalen en slaapzalen. Ook verstrekt zij
studiebeurzen zodat arme jongeren toch de Bijbelschool kunnen bezoeken.
Verder is zij bezig om de bibliotheek aan te vullen met reformatorische lectuur.
Daarin worden o.a. werken van John Bunyan, Calvijn, Ryle, Wilhelmus a Brakel
en Matthew Henry opgenomen.
De opbrengst van deze Kerstzangavond is bestemd voor het boekenproject van
de Bijbelschool in provincie Henan.
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