Kerstzangdienst
16 december 2018
19.30 uur
Sint-Catharijnekerk in Brielle

Aan deze dienst werken mee:
*
*
*
*
*
*

Chr. Gem. Koor “The Credo Singers”
o.l.v. Bert Kruis
organist: Johan den Hoedt
trompet: Ton Merkveld
verhaal: Theun Klein
zangdienstcommissie: Maty van der Kooij,
Joke van der Lugt,
Ton Menkveld

Collecte:
in stand houden van de Zangdiensten
+
onderhoud van de Sint Catharijnekerk (deur)

“De heldere
morgenster...”

Bijbelvertaling:
Bijbel in gewone taal (2014)

De meeste liederen zijn gekozen uit:
Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk (2013)
Wilt u deze Zangdienst beluisteren of nog eens horen,
ga naar:
www.kerkomroep.nl
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Koor:

Vrede

Samenzang: Lied 477:1, 4 en 5
allen:
1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
refrein: Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Samenzang: lied 478: 1 en 2
1
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

allen:

Koor:

Welkom

2 De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!

refrein:
koor:

3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Nog altijd wordt verteld

Samenzang: Lied 483
koor:
1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
allen:

2

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.

koor:

3

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!

refrein:
allen + koor: 4 O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde_in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
refein:
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2
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.
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Lezing van het kerstevangelie: Lucas 2:1-20
De geboorte van Jezus
Jozef en Maria gaan naar Betlehem
1 In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij
wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de
eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie
Syrië bestuurde. 3 Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn
familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem
in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit
Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met
Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
Jezus wordt geboren
6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7 Het
was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en
legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens
plaats om te slapen.
Herders horen het goede nieuws
8 Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten
op hun schapen. 9 Opeens stond er een engel tussen de herders, en het
licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. 10 Maar de
engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws.
Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11 Vandaag is jullie redder geboren:
Christus, de Heer. Hij is geboren in
Betlehem, de stad van David. 12 En
zo kunnen jullie hem herkennen: het
kind ligt in een voerbak en is in een
doek gewikkeld.’ 13 En plotseling
was er bij de engel een hele groep
engelen. Ze eerden God en zeiden:
14 ‘Alle eer aan God in de hemel. En
vrede op aarde voor de mensen van
wie God houdt.’
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Samenzang + koor (staand):

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 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 de hoge,
in de hoge
in de hoge!
Vrede op aarde
vrede op aarde
in de mensen
een welbehagen.
Amen, amen.

Vervolg: De herders gaan naar Betlehem
15 Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden
tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld
wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’
16 Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in
een voerbak lag het kind. 17 Toen de herders het kind zagen, vertelden ze
wat de engel over hem gezegd had. 18 Iedereen die het hoorde, was
verbaasd over het verhaal van de herders. 19 Maria probeerde te
begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders
gezegd hadden.
20 De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten
hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies
zoals de engel gezegd had.
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Samenzang: Lied 481
1 Hoor, de englen zingen de_eer
3
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!
Koor:

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!

mannen:

2 De duisternis gaat wijken
van de_eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

allen:

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

vrouwen:

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

allen:

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

Messiah! Bright morning star

Samenzang: Lied 476:1, 3 en 4
koor:
1 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
allen:

Samenzang: Lied 444
allen:
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

3 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.

allen + koor: 4 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.
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Verhaal:

“MIRZIM”

Paul Biegel

Samenzang: ZW 112 (mel. O kindeke klein)
1 O kind van het licht, o ster in de nacht.
Gezonden als een hemelgroet,
een mensenkind van vlees en bloed
verschaft de wereld nieuwe moed.
O kind van het licht, o ster in de nacht.
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2

O kind van het licht, o ster in de nacht.
Gekomen als het Woord van Hem
die tot ons spreekt met klare stem
hier in dit kind van Bethlehem.
O kind van het licht, o ster in de nacht.

3

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied: herders waarom danst gij niet?
Refrein:
4

3

O kind van het licht, o ster in de nacht.
De liefde die de hemel schenkt
wanneer de Eeuwige ons wenkt
is vreugde die de vrede brengt.
O kind van het licht, o ster in de nacht.

Samenzang: Lied 486
1 Midden in de winternacht ging de hemel open
die ons 't heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied: herders waarom zingt gij niet?
Refrein:
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
2

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen,
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied: herders waarom speelt gij niet?
Refrein:
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Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de nacht is niet meer ver, bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan,
Refrein:
Laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-bom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen: Christus is
geboren.
Koor:

Go light your world

Collecte

bestemd voor een bijdrage voor de Zangdiensten
orgelspel tijdens de collecte

Samenzang: Lied 473
1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
3

2

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.
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Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

Koor:

Loof de Koning

Samenzang: Lied 487
1 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.

2

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.

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

De volgende Samenzang is op
3 maart 2019
m.m.v.
Oecumenisch Koor “TOGETHER”
uit Hoek van Holand
o.l.v. Peter Dingemanse - piano
organist: Willem Chr. Meyboom
Aanvang: 19.00 uur

Zegen
Koor:

Joy to the world
Isaak Watts / Lowell Mason, arr. L. Bours

U wordt van harte uitgenodigd
om na afloop van deze dienst
elkaar te ontmoeten in de zijbeuk
bij een kopje thee of een glaasje Glühwein.
Aan de uitgang wordt gecollecteerd
voor het onderhoud van de prachtige Sint
Catharijnekerk.
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