
 3 Stille nacht, heilige nacht!  
Heil en vree wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer,  
Amen, Gode zij eer! 

 

12. Sluiting door ouderling A.C. Hage. 
 

13. Samenzang staand  Ere zij God  

 

 

Over Kerstoratorium “De belofte vervuld” van Jan Peter Teeuw: 
 

Centrale thema is de belofte van de komst van Gods Zoon en de vervulling 

daarvan. Het Marnixkoor bezingt vandaag: de intro “Troost mijn volk” (naar 

Jesaja 40), dat deel uitmaakt van de inleiding waarin de verwachting van Gods 

komst klinkt; de geboorte van Jezus Christus en de vervulling van Gods belofte 

in het leven van de herders en van Simeon. (Elk volgend deel hiervan staat in 

een hoger toonsoort dan het vorige, waarmee de toenemende verwachting 

wordt uitgedrukt). Na het meditatieve deel “Vrede” volgt het uitbundige slot, 

de finale, waarin ook de belofte van Jezus’ wederkomst klinkt. 
 

Wie de koormuziek van het gehele oratorium in bezit wil krijgen kan de cd 

bestellen op janpeterteeuw.nl of marienstouten.nl. 

 
 

Voorlopig programma voor 2019 van het Marnixkoor: 
• 6 april: Deelname jubileumconcert Crescendo Kapelle 

• 22 april: Paaszangdienst Marnixkerk 

• Zanguurtjes in Eben Haëzer en andere tehuizen 

• 26 december: Kerstzangdienst Marnixkerk  

Ook zin gekregen om mee te zingen? 8 Januari starten we met een 

projectkoor voor de Paaszangdienst, 15 keer oefenen op 

dinsdagavond van 20.00-22.00 uur en als afsluiting de 

Paaszangdienst op 22 april. Van harte welkom in de Marnixkerk! 
 

Steun ons werk met een gift op IBAN:NL60RABO0389339709  
Ten name van Penningmeester Marnixkoor, Vlissingen 
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   Vlissingen, 26 December - aanvang 09:30 uur 
      Koffiebuffet na afloop 

 

Kerst appèlwoord 
 door ouderling A.C. Hage 

 

“Praise the Lord” - Waarde 
o.l.v. Henriëtte de Bat-van Maelsaeke, orgel: Arjen Huissen,  

piano: Harm Nieuwenhuijse, dwarsfluit: Aleida Nieuwenhuijse-Stouten 
 

“De Jonge Zangers” 
o.l.v. Rianne Schipper, piano Arjen Huissen 

 

Marnixkoor 
o.l.v. Carola Harthoorn, piano: Johan van Moolenbroek, 

blokfluit: Eveline Dieleman, dwarsfluit: Cobi van de Graaf 
 

Samenzang begeleiding 
piano/ orgel: Johan van Moolenbroek en Arjen Huissen, trompet: Harald Schipper 

 
COLLECTE voor eigen zendingswerkers 

Wilt u/ wil je een gratis bijbel ontvangen? Dat kan! Ga naar www.marnixkerk.nl/bijbel-aanvragen 

Download dit programma op: www.marnixkerk.nl/nieuws/kerstzangdienst-2e-kerstdag 

WELKOM 
Toegang vrij 

 

WELKOM 
Toegang vrij 

 

http://www.marnixkerk.nl/bijbel-aanvragen


1. Intro Marnixkoor 

• Troost mijn volk   Jan Peter Teeuw (zie achterpagina) 
 

2. Schriftlezing, gebed en appèlwoord door ouderling A.C. Hage 
 

3. Samenzang met collecte  Psalm 132 : 1, 7, 10 en 12 

  1  allen: 
Ge-denk aan David, aan zijn leed; 
Ge-denk de duur ge-zworen eed, 
Dien hij, o HEER', U plechtig deed; 
Die eed, waar-mee zijn hart en mond 
Aan Jakobs God zich dus verbond. 

   7  vrouwen en kinderen: 
Tot staving van de waarheid, deed  
De HEER, die van geen wank’len weet, 
Aan David enen duren eed: 
"Ik zal", dus sprak Hij, "Uwen Zoon 
Eens zetten op uw glorietroon."  

   

10  mannen: 
"'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs, 
Hier zeegnen op de ruimste wijs; 
Hier zal Ik, Mijnen Naam ter prijs, 
De priesters met Mijn heil be-kleen, 
En 't volk doen juichen weltevreen." 

    

12  allen: 
 "Wat vijand tegen hem zich kant', 
Mijn hand, Mijn onweer-staanbre hand, 
Zal hem bekleen met schaamt' en schand'; 
Maar eeuwig bloeit de glorie-kroon 
Op 't hoofd van Davids grote Zoon."           

 

4. Praise the Lord en Marnixkoor 

• Het licht is neergedaald  J. Berthier 

• O come, all ye faithfull  David Willcocks 

Met vers 3 (laatste vers) samenzang:  
Het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders 
zien wij gehuld in het mens`lijk vlees.  
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt laten wij aanbidden die Koning. 
 

5. Samenzang    Komt allen tezamen 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem 
Zie nu de Vorst der  
eng’len hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden, die Koning. 

Komt allen tezamen,  
komt verheugd van harte.  
Bethlehems stal in den geest bezocht.  
Ziet nu dat Kindje,  
ons tot heil geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, die Koning. 

 

6. Praise the Lord  

• Een gouden ster  Henriëtte de Bat-van Maelsaeke 

• For unto us a Child is born G.F. Händel / Tom Parker 

• O holy night   A.Adams / Henriëtte de Bat-v. Maelsaeke 

• Wonder   Marco den Toom   2 
 



7. Samenzang   O kom, o kom Immanuël 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos Uw volk, Uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft Uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

O kom, Die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai Die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 

8. De Jonge Zangers 

• Zingt een nieuw lied   N.B.V.  

• Want een Kind is ons geboren H. Pool en A. Roest  

• Zo lang gewacht   R. Zuiderveld  

• Zijn naam is Jezus   J. Visser   
   

9. Samenzang   Er is een roos ontloken 
1 Er is een roos ontloken 

Uit barre wintergrond 
Zoals er was gesproken 
Door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht  
Is weer opnieuw gaan bloeien 
In ’t midden van de nacht. 
 

2 Die roos van ons verlangen, 
Dat uitverkoren zaad.  
Is door een maagd ontvangen 
Uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid 
Toen Gabriël haar ontmoette 
In ’t midden van de tijd. 

3 Die bloem van Gods behagen, 
Heeft naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen. 

 Als d’ aller dorste tak. 
O roos, als bloed zo rood 
God komt Zijn volk bezoeken 
In ’t midden van de dood. 

10. Marnixkoor  

• Een Kind is ons geboren  | Uit: “De belofte vervuld” 

• De herders    | - kerstoratorium 

• Simeon    | van Jan Peter Teeuw 

• Vrede     | (zie achterpagina) 

• Finale: Halleluja, die Koning, Die op aarde kwam  
 

11. Samenzang  Stille nacht 
1 Stille nacht, heilige nacht!            2 

Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal,  
werd geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer. 

Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,  
werd G’ op stro en in doeken gelegd.  
Leer m’ U danken daarvoor  
Leer m’ U danken daarvoor. 
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