Programma uitzending 19 december – Kerstfeest 2020
Henrieke Smitsman – viool / dwarsfluit
Corriëlle Korver – dwarsfluit
Gerrianne Lobbezoo – blokfluiten
Ruben Vink – cello
Annemieke Dingemanse – piano
Martin Lobbezoo - orgel
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Komt allen tezamen
Stille nacht, heilige nacht
Lofzang van Maria (orgel)
Gij Bethlehem in Juda’s land
Christus, het levend Brood (naar Johannes 6: 32-55)
Lofzang van Simeon (orgel)
Eer zij God in onze dagen
Hoor de eng’len zingen d’ eer
Ere zij God (orgel)

Komt allen tezamen
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden, die Koning
2. De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden, die Koning
3. 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
Stille nacht, heilige nacht
1. 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
2. Stille nacht, heilige nacht
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer
Amen, Gode zij eer
Lofzang van Maria
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.
(2 variaties)
3. Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.
Gij Bethlehem in Juda’s land
1. Gij Bethlehem in Juda’s land, al zijt g’ een rustig oord,
Uit u toch komt de Middelaar, de Langbeloofde voort.
Al zijn uw straten duister, toch daagt het in deez’ nacht.
In deze tijd heeft God Zijn Zoon, voor ons op aard gebracht.
2. De engelen, zij zongen luid, toen Hij op aarde kwam.
Die in een schaam’le beestenstal, een krib, Zijn intrek nam.
Om mij door dit verneed’ren te maken tot Zijn kind,
Een Koningskind, dat door de zond’, geen kroon op aarde vindt.
Christus, het levend Brood (naar Johannes 6: 32-55)
Christus, het levend Brood. Gave van ’t Vaderhart.
Van ’t hemelleven neergedaald in ’s werelds smart.
Zijn vlees is waarlijk spijs. Zijn bloed is waarlijk drank.
Gave. Gave. Christus het ware Brood.
Gave. Gave. Gave van ’t Vaderhart.
Christus, het levend Brood. Gave van ’t Vaderhart.
Wie ’t brood des levens eet, die leeft in eeuwigheid.

Zijn vlees is waarlijk spijs. Zijn bloed is waarlijk drank.
Al wie van dit brood eet, leeft tot in eeuwigheid.
Al wie van dit brood eet, leeft door Hem tot in eeuwigheid.
Lofzang van Simeon
1. Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.
(variatie)
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
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.
Hoor de eng’len zingen d’ eer
1. Hoor, de eng'len 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 eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

2. Hij, die heerst op 's hemels troon
Heere 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 eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Ere zij God
Ere zij God, ere zij God. In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den 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 den mensen een welbehagen
Amen, amen

