
 

 

 

Aangepast programma 

Optreden kinderkoor, muzikanten 

en samenzang 

 

 

 

Zaterdag 19 december 2020 

Aanvang 19:30 uur 
 

 

Liturgie 

KERSTZANGAVOND 
 

Kinderkoor JUBILATE  Gemend koor DE LOFSTEM 

o.l.v. Rianne Schipper orgel: Marien Stouten 

pianist: Arjen Huissen dwarsfluit: Aleida Stouten 

 

Uitsluitend digitaal te volgen via www.hervormdarnemuiden.nl 

 

 

Vanuit de Nederlands Hervormde Kerk 

a/d Markt te Arnemuiden 

 
  

 

Uitvoering hiervan is 

onder voorbehoud van 

wet- en regelgeving 

  



 

 

WELKOM 

 

OPENING Ds. M. Klaassen 

 

SAMENZANG Psalm 98 : 2 

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 den Heer' met blijde galmen, 

Gij ganse wereld, juich van vreugd. 

Zing vrolijk in verheven psalmen 

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 

KINDERKOOR JUBILATE o.l.v. Rianne Schipper, pianist Arjen Huissen 

▪ Kom laat je lichtje helder branden T: Jan Visser, M: James Mc.Granahan, Arr. RianneS + WilmaT 

▪ Jezus zegt dat Hij  T: Susan B. Warner (vert. A.Schroten H.vtVeld) M: Edwino Excell 

▪ Lied van de sterren en de engelen T + M: Elly en Rikkert Zuiderveld 

▪ In een kribbe, in een stal  T + M: Jan Visser 

▪ Een nieuwe ster  T + M: Jan Visser 

▪ Ga je mee op zoek  T + M: Jan Visser 

▪ Kerstzang (In de velden rondom Beht’lem) T + M onbekend 

 

SAMENZANG Nu zijt wellekome 

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 in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

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; 

Bethl'em is de stede, daar 't is geschied voorwaar.’ 

Kyrieleis. 

MUZIKAAL INTERMEZZO Aleida Stouten   dwarsfluit 

 

SAMENZANG Stille nacht 

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. 

 

2)  Hulploos Kind, heilig Kind, 

Dat zo trouw zondaars mint. 

Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd, 

wordt G'op stro en in doeken gelegd. 

Leer m'U danken daarvoor. 

Leer m'U danken daarvoor. 

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!  



 

 

GEMEND KOOR DE LOFSTEM o.l.v. Marien Stouten 

▪ De Herders  T: W.Bornagain Arr.: Jan Mulders 

 

SAMENZANG Hoor, de engelen zingen de eer 

1)  Hoor de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed' op aarde, 't is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

mensentong en eng'lenstem, 

zingt het Kind van Bethlehem! 

Hoor de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

3)  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 eng’len zingen d’eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

MUZIKAAL INTERMEZZO Marien Stouten   orgel 

 

SAMENZANG In Bethlemens stal 

1)  In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 

in doeken gehuld, als kindje terneer. 

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 

 

3)  Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 

bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 

Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 

dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 

SLUITING 

 

SAMENZANG Eer zij God in onze dagen 

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. 

 

 

Zangvereniging De Lofstem en kinderkoor Jubilate wensen u  

een gezegend kerstfeest toe! 
 

Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs via bankrek.nr. NL36 RABO 0149 8846 80  


