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1. Intro Marnixkoor en De Jonge Zangers 

• Want een Kind is ons geboren Hans Boelee 

• Gedacht aan Zijn genade  Jan Peter Teeuw (zie achterzijde) 

Met vers 4 (laatste vers) samenzang:  
 

Laat al de stromen vrolijk zingen 
De handen klappen naar omhoog; 
’t Ge-bergte vol van vreugde springen, 
En hupplen voor des Heeren oog. 

Hij komt, Hij komt om d’aard’ te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet 
zwichten wordt in rechtmatigheid ge-leid. 

 

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

3. Samenzang met collecte: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid Het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood: 
de nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel'! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel, u bereid, 
met recht en met gerechte sterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 

4. Christelijke muziekgroep Lusitare 

• Vleugels    Henk Brouwer  

• In the bleak mid winter  Jan Wolters 

• O little sweat    Jan Mulder 

• Herders lagen in de velden  tekst: Arjen Huissen 

Met aansluitend samenzang: (op wijs: Lichtstad met uw paar’len poorten) 
  

1 Herders lagen in de velden,        2 
In hun hart was een gemis. 
Eng’len kwamen hen toen melden: 
Dat Gods Zoon geboren is. Refrein  
 

2 Wijzen kwamen uit het oosten, 
Om te zien een Koningskind. 
Samen mochten zij aanschouwen, 
Jezus, ook door u bemind? Refrein 

3 Laten wij nu met hen samen, 
Prijzen ’s Heeren grote Naam. 
Al het volk zingt Amen, Amen, 
Lof zij Hem. Halleluja. Refrein 

Refr Looft dan met de eng’len koren, 
’t Kind geboren deze nacht. 
Ere zij God in de hoge, 
Voor het heil tot ons gebracht.           

 

5. De Jonge Zangers  

• Stille nacht    traditioneel 

• In het begin was het Woord  Jan Visser   2. 



• Jezus is geboren   Lee Ann Vermeulen 

• De sterre gaat stralen  J. van Ingen 

• Herders, heb je ’t wel verstaan Wim Ter Brug 
 

6. Samenzang: O Heil’ge nacht 
O heil' ge nacht! Wij luist' ren naar uw zangen, 
wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem. 
Machten des doods, zij hielden d' aard gevangen, 
maar blij en troostvol klonk der eng' len stem, 
laat Oost en West de blijde mare horen,  
God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld. 
Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren, 
geeft Gode d' eer, Zijn Heilwoord is vervuld (2x). 
 

Laat ons dan saam de HEERE ere geven, 
Die ons zo trouw en zo liefderijk gedenkt. 
Wijdt Hem uw kracht, uw hart, geheel uw leven, 
Die u Zijn Zoon, Zijn teerste liefde schenkt. 
Laat Oost en West de blijde mare horen, 
doet alle volken 't grote heil verstaan: Refrein. 

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren, 
God zag de mens met welbehagen aan (2x). 
 

7. Orgel quatre-main door Arie Deelen en Johan van Moolenbroek   

• Psalm 146. 

Met aansluitend samenzang: psalm 146: 1, 3, 4, 8 (ber. ds. Meeuse) 
 

  1  allen: 
Halle-luja! Prijs de HEERE; 
o mijn ziel, verheerlijk Hem! 
‘k Zal mijn God met psalmen eren, 
loven Hem met hart en stem. 
Ja, ik zal mijn leven lang, 
prijzen Hem met lofge-zang!. 

  3  mannen: 
Zalig hij die stil kan wachten 
op de hulp van Jakobs God, 
die zijn hoop en zijn ver-wachten, 
heel zijn weg en levens-lot, 
in de hand des HEEREN geeft, 
steunt op God, Die eeuwig leeft. 

   
  4 vrouwen en kinderen: 
God de HEERE, Die al-machtig 
in ’t be-gin de hemel schiep, 
ook de zee en ‘t aardrijk prachtig 
door Zijn Woord tot aanzijn riep, 
blijft Zijn waarheid door de tijd 
trouw tot in der eeuwig-heid. 

   
  8  allen: 
Eeuwig zal de HEERE zorgen; 
God re-geert het wereld-rond. 
Weet, o Sion, u ge-borgen 
in uw God; laat door uw mond 
van ge-slachte tot ge-slacht 
Hem de lof zijn toege-bracht!         3. 

 



8. Marnixkoor 

• Stille nacht    Tim van der Weide  

• Russisch kerstlied   A. Arkhangelsky  

• For unto us a Child is born  G.F. Händel/ Johan Bredewout 

• De wijzen    Jan Peter Teeuw *) 

Met samenzang vers 2 van “Nu daagt het in het oosten”:  
Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, 
naar ’t scheen van God verlaten, begroeten ’t morgenrood. 

 

9. Samenzang staand: “Ere zij God” 
 

10. Sluiting door ouderling A.C. Hage. 
 

11. Slotlied Marnixkoor  

• Meer dan Overwinnaars  Leander van der Steen 
 

 

*) 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 heeft vandaag op het programma:  
- in de intro “Gedacht aan Zijn genade” (naar Psalm 98), dat deel uitmaakt 

van de inleiding waarin de verwachting van Gods komst klinkt  
- en de vervulling van Gods belofte in het leven van de wijzen. 
 

Voorlopig programma voor 2020 van het Marnixkoor: 
• 13 april: Paaszangdienst Marnixkerk 

• 16 mei: Jubileumconcert 60 jaar Marnixkoor  

• 6 juni: Middelburg VÒLkoren 

• Zanguurtjes in Eben Haëzer en andere tehuizen 

• 26 december: Kerstzangdienst Marnixkerk  
 

Ook zin gekregen om mee te zingen in 2020? Dinsdagavond 7 Januari 
van 20.00-22.00 starten we, het is vanaf dan mogelijk om mee te doen 
met de Paaszangdienst, het jubileumconcert en Middelburg VÒLkoren. 

Van harte welkom in de Marnixzaal! 
 

 

  Steun ons werk met een gift op IBAN:NL60RABO0389339709  
Ten name van Penningmeester Marnixkoor, Vlissingen 

                                                                   Alles D.V.                                                             4. 

  


