1. Intro muziek en samenzang

Komt allen tesamen

Komt allen tesamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, (3x) die Koning.
2. Schriftlezing, gebed en meditatie door ouderling M. van Mourik
Lucas 2:8-20
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld,
en hielden de nachtwacht over hun kudde.
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des
Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote
blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is
de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken
gewonden, en liggende in de kribbe.
En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen
heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste
hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den
hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar
Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de
Heere ons heeft verkondigd.
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken
liggende in de kribbe.
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat
hun van dit Kindeken gezegd was.
En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd
werd van de herders.
Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in
haar hart.
En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over
alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

3. Muziek en samenzang

Psalm 98 : 2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan de HEER' met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd.

Zing vrolijk in verheven psalmen het heil,
dat d' aard' in 't rond verheugt.
4. Samenzang:

Psalm 135 : 2

God is goed: looft Hem te zaam met ge-zang en snarenspel.
Prijst Zijn liefelijke naam, want de HEER heeft Isra-ël,
Zich ten eigendom ge-schikt; Jacob door Zijn heil verkwikt.
5. Marnixkoor

Royal David's city (H.J. Gauntlett)

Once in royal David's city stood a lowly cattle shed
Where a mother laid her Baby in a manger for His bed.
Mary was that mother mild Jesus Christ her little Child.
He came down to Earth from Heaven who is God and Lord of all,
And His shelter was a stable, and His cradle was a stall.
With the poor, and mean, and lowly lived on earth our Savior holy.
Vertaling:
Eens in de koninklijke stad David stond een nederige veestal,
Waar een moeder haar Kind legde in een kribbe als Zijn bed.
Maria was die milde moeder, Jezus Christus haar kleine Kind.
Vanuit de hemel kwam Hij naar de aarde, Welke is God en Heer
van allen, en Zijn schuilplaats was een stal, en Zijn wieg was een
kribbe. Met de armen, zondaars en nederigen,
woonde onze Heilige Verlosser op aarde.
6. Marnixkoor

Kerstlied Fr. Silcher

Ere zij God in de Hogen
en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet.
O ’s werelds hoogst verlangen, des sterv’lings zaligst goed?
Dat ons Uw geest verlichte, houdt Zelf de fakkel bij.
Die Heer ons onderrichte wat U behaag’lijk zij.
Ere zij God in de Hogen
en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.

aansluitend samenzang
Nog eens zal Hij verschijnen als Richter van 't heelal,
die ‘t Hoofd van al de Zijnen voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen, wacht Hem gelovig af,
terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.
7. Kerstverhaal door Jessica de Voogd
8. Muziek en samenzang

Eens buigt zich voor Jezus

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
9. Marnixkoor

Weest verheugd (W.C. Briegel)

Weest verheugd die zondaars waren, wat kan u nog wedervaren.
Nu de Heer gekomen is! Hij als mens tot ons gekomen
Vlees en bloed heeft aangenomen, redt hetgeen verloren is.
Wilt u voor uw Heiland buigen, Hem met eer en dank betuigen.
Die het heil u heeft beloofd. Zijn genade, geest en leven
Wil Hij overvloedig geven, zalig hij, die dit gelooft.
Gloria, gloria, God op de hoogste troon,
Gloria, gloria, voor Zijn geliefde zoon,
Die ons beneden brengt heil en vrede.
Gloria, gloria, amen, halleluja!
10. Marnixkoor

Verleih uns Frieden (F. Mendelssohn)

Verleih uns Frieden gnädichlich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht der für uns könnte streiten,
Denn Du, unser Gott alleine!
Vertaling: Geef ons genadig vrede, Heer God, in onze tijden. Er is immers
niemand anders Die voor ons kan strijden, dan U, onze God. alleen!

11. Muziek en samenzang

Kerst medley

Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal. Hij, der schepselen Heer.
’t Was nacht in Bethl’hems dreven, een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven bij hunne kudd’ op wacht.
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit.
Gloria in Excelsis Deo.
12. Kerstgroet Familie Rietveld
13. Marnixkoor

Psalm 27

De Heer is mijn Licht, is mijn Licht en is mijn Heil. Wat vrees ik nog.
De Heer is de kracht van mijn leven alleen,
voor wie dan bevreesd te zijn!
Schoon de vijanden mij omringen ik vreze toch niet.
Of dat een oorlog opstond, op U alleen verlaat ik mij.
Eén ding heb ik van God begeerd, één ding zal ik zoeken
dat ik mag blijven in ’s Heren huis …. t’ allen tijd …..
Zo ‘k niet had geloofd in mijn Heer’ en in mijn God, dat ik zou zien,
het goede des Heeren in het land der levenden, ik waar in den druk
vergaan.
Ja wacht dan op den Heer’, zijt sterk, ja wacht en houdt moed!
Hij zal uw hart versterken, ja wacht verlaat u op den Heer’.
Eén ding heb ik van God begeerd, één ding zal ik zoeken
dat ik mag blijven in ’s Heren huis …. t’ allen tijd …..
Amen.
14. Sluiting door ouderling M. van Mourik
15. Muziek en samenzang

Ere zij God

Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Amen.

