10e Kerstzangdienst in
De Lichtkring, Hoofddorp
Zondag 16 december 2018, 19.30 uur
(kerk open om 19.00 uur)
U kunt via internet meeluisteren en zingen via:
www.pghoofddorp.nl/?p=26

STILLE NACHT

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

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

WELKOM
KOMT ALLEN TE SAMEN
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen, riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

GEDICHT
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HEERLIJK KLONK HET LIED DER ENG'LEN
Heerlijk klonk het lied der Eng'len,
in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge,
looft de Heer, Halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen; zalig, die
naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

1E LEZING (LUCAS 2: 1 – 7)

In

Jozef

die tijd werd er een bevel van

ging samen met Maria naar

keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan
alle inwoners van het Romeinse rijk laten trouwen, en ze was zwanger.
tellen. Het was de eerste keer dat dit
gebeurde.
oen Jozef en Maria in Bethlehem

T

waren, werd het kind geboren. Het was
Maria’s eerste kind, een jongen.

Het was in de tijd dat Quirinius de

provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest
geteld worden in de plaats waar zijn familie
aria wikkelde hem in een doek, en
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen
legde hem in een voerbak voor de dieren.
op reis.
Want er was voor hen nergens plaats om te
slapen.
ok Jozef moest op reis. Hij ging van

M

O

Nazareth in Galilea naar Bethlehem in
Judea. Want hij kwam uit de familie van
David, en David kwam uit Bethlehem.

MUZIKAAL INTERMEZZO (FOR ONTO US)
GEDICHT (EEN BOODSCHAP)
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EEN STER GING OP UIT ISRAËL
.

Een ster ging op uit Israël,
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

GEDICHT (STER)
DE HERDERTJE LAGEN BIJ NACHTE
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d'engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal op het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer

GEBED
MIDDEN IN DE WINTERNACHT
Midden in de winternacht,
ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Ondanks winter sneeuw en ijs,

Vrede was er overal,
wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Zie daar staat de morgenster,
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bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister.
Die ons weldra op zal gaan,
herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam,
laat de trom rom-bom
Kere om, kere om,
laat de bel-trom horen
Christus is geboren!

2E LEZING (LUCAS 2: 8– 14)

Die nacht waren er herders in de

Hij is geboren in Bethlehem, de stad

buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op
hun schapen.

van David.

En zo kunnen

Opeens stond er een engel tussen de

jullie hem herkennen:

het kind ligt in een voerbak en is in een doek
herders, en het licht van God straalde om gewikkeld.’
hen heen. De herders werden bang.
n plotseling was er bij de engel een
aar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet hele groep engelen.

E

M

bang te zijn, want ik breng jullie goed
nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn.

Vandaag

Ze eerden God en zeiden:
Alle eer aan God in de hemel. En vrede

is jullie redder geboren:

op aarde voor de mensen van wie God houdt.

Christus, de Heer.

MUZIEKAAL INTERMEZZO (A CHRISTMAS SUITE)
GEDICHT (ENGELEN)
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HOOR, DE ENGLEN ZINGEN DE EER
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

GEDICHT (KINDJE)

6

NU ZIJT WELLEKOME
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel
neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien
nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden
klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied
voorwaar.
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

LITTLE DRUMMERBOY
GEDICHT (OP REIS)
IN DE STAD VAN KONING DAVID
Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja

Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja

‘Ere in de hoge’ zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
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NU DAAGT HET IN HET OOSTEN
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

3E LEZING (LUCAS 2: 15 – 20)

Daarna gingen de engelen terug naar

Iedereen

die

het

hoorde,

was

de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: verbaasd over het verhaal van de herders.
‘Kom, we gaan naar Bethlehem. Want God
aria probeerde te begrijpen wat
heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten
het betekende. Ze bleef nadenken over wat
we gaan kijken.’
de herders gezegd hadden.
e gingen meteen naar Bethlehem.
e herders gingen terug naar hun
Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een
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D

schapen. Ze eerden God en dankten hem
voor alles wat ze gezien en gehoord hadden.
oen de herders het kind zagen, Want alles was precies zoals de engel
vertelden ze wat de engel over hem gezegd gezegd had.
had.
voerbak lag het kind.

T

MUZIKAAL INTERMEZZO (DECK THE HALLS)
GEDICHT (DRIE MANNEN)
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MARY'S BOY CHILD
Long time ago in Bethlehem,
so the Holy Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.
Hark now hear the angels sing,
a new King born today,
and man will live for evermore,

While shepherds watch their flocks by night,
they see a bright new shining star,
they hear a choir sing a song,
the music came from afar.
Hark now hear the angels sing,
a new King born today,
and man will live for evermore,
because of Christmas day.

Now Joseph and his wife, Mary,
came to Bethlehem that night,
they found no place to bare her child,
not a single room was in sight..

And then they found a little nook
in a stable all forlorn,
and in a manger cold and dark,
Mary's little boy was born.
Hark now hear the angels sing,
a new King born today,
and man will live for evermore,
because of Christmas day.

because of Christmas day

EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN
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
Gloria, in excelsis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is
Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis
Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

SLOTWOORD
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ERE ZIJ GOD
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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 de Hoge,
Ere zij God in de 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.
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Kerstzangdienst in De Lichtkring
zondag 16 december 2018, 19.30 uur
(kerk open om 19.00 uur)

Aan de 20187 Kerstzangdienst werkten mee:
U, als enthousiaste zangers
De 4Uband bestaande uit:
André Kastelein, Tenorsax
Colinda Vos (Altfluit)
Sanne Kastelein, Dwarsfluit
Helma Kastelein, Sopraansaxofoon
Rick Kastelein, Basgitaar
Mike Kastelein, Gitaar/Zang
Rik Klein Woltering, Altsaxofoon
Robin Jonkman, Trompet
Terry Jonkman, Keyboard
En mede namens de overige medewerkers
Dorien Moll
Hilbert Moll
Karin Cox
Marja Smeets
Pia Jonkman
René Jonkman
Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
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