
KERSTZANGAVOND 

HERVORMDE KERK ARNEMUIDEN 

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022  19:00 UUR 

MUZIKAAL INTRO vanaf 18:45 UUR 

 

Gem.koor DE LOFSTEM 

o.l.v. Marien Stouten 

 

Kinderkoor JUBILATE 

o.l.v. Rianne Schipper 

pianist Arjen Huissen 

 

Mannenkoor JUBILATE 

o.l.v. Marien Stouten 

 

Dwarsfluitiste Aleida 

Nieuwenhuijse-Stouten 

Organist Harm Nieuwenhuijse 

  



 

 

 

 
 

 

 

Dona Nobis Pacem ! 
 

Geef ons vrede ! 
 

  



 

MUZIKALE VERWELKOMING Aleida Nieuwenhuijse-Stouten & 

   Harm Nieuwenhuijse 

 

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

• Wij trekken in een lange stoet   T: A.F. Troost / M: trad. 

• Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht T: onbekend / M: E.O.Excel 

 

WELKOM  Voorzitter Marjo Nijholt 

 

OPENING  Prop. Jan Meerkerk 

 

SAMENZANG Psalm 2 v.4 

"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, 

Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. 

Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld; 

Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo-ren'; 

Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, 

Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij; 

Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen, 

En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 

 

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

• Wees niet bang Maria  T&M: Elly en Rikkert 

• Jezus is geboren   T&M: Jan Visser 

• Laat iedereen het horen  T: onbek / M: trad. 

• Over de heuvels   T: C.J.Schreurs / M: A.Pronk 

• Jingle Bells   T: H vdMaten / M: trad. 

• Midden in de winternacht  T: H.Prenen / M: Catalaans 

 

  



 
SAMENZANG Komt verwondert u hier mensen 

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. 

 

4 O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt deze staat, 

geef mij, wat ik door U wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 

Sterk mij door uw tere handen, 

maak mij door uw kleinheid groot, 

maak mij vrij door uwe banden, 

maak mij rijk door uwe nood, 

maak mij blijde door uw lijden, 

maak mij levend door uw dood! 

CHR. JONG MANNENKOOR JUBILATE  o.l.v. Marien Stouten 

• Stille nacht    T&M: K.J.Mulder 

• Het volk dat in duisternis wandelt   T&M: L.Knops 

• He came here for me   Arr.: L.Knops 

• Gods liefde    T&M: M. denToom 

• O heil’ge nacht    Arr.: A.Hawryluk 

 

SAMENZANG ’t Was nacht in Bethlems dreven 

1 ’t Was nacht in Bethl’hems dreven, 

een schone, stille nacht. 

En trouwe herders bleven 

bij hunne kudd’ op wacht. 

En trouwe herders bleven 

bij hunne kudd’ op wacht. 

 

3 En ja, juist in die stonde, 

in deze zelfde nacht 

werd hun door eng’lenmonden 

het blijde nieuws gebracht, 

werd hun door eng’lenmonden 

het blijde nieuws gebracht 

4 De Heiland is gekomen 

in Bethl’hems kleine stal, 

Die voor miljoenen vromen 

een Herder wezen zal, 

Die voor miljoenen vromen 

een Herder wezen zal. 

6 Hij wil Zijn kudde leiden 

zij ’t ook door leed of kruis, 

naar d’eeuwig groene weiden 

van ’t Hemels Vaderhuis, 

naar d’eeuwig groene weiden 

van ’t Hemels Vaderhuis.

  



 

DE LOFSTEM o.l.v. Marien Stouten 

• Kerstbelofte   T&M: Jan Stolk 

• Keer je naar de kribbe  T: H.vdMaten / M: G.Holst 

• Dona Nobis Pacem   T&M: A.Dvorak / H.vdMaten 

• Turn your eyes upon Jesus  T&M: H.H.Lemmel / J.P.Teeuw 

• Op die dag, aarde zing  T: H.deRuiter / M: J.Bredewout 

 

DE LOFSTEM + CJM JUBILATE o.l.v. Marien Stouten 

• De Herders    T&M: J.P.Teeuw 

 

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. 

 

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerand. 

Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

t'eren van dat Kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

  



 

SLUITING  Prop. Jan Meerkerk 

 

SAMENZANG  Ere zij God  (staand) 

Ere zij God, in de hoge.  

Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Amen. 

 

COLLECTE bij de uitgang 

 

Digitaal uw collectegeld overmaken kan ook via onderstaande QR-code. 
Scan de QR-code om te betalen voor Gift Zangver. De Lofstem.  

Geldig tot 24/11/2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lofstem dankt u voor uw aanwezigheid en wenst u  

gezegende Kerstdagen toe. 

 

Hartelijk dank aan allen die deze avond mogelijk hebben gemaakt:  

de meewerkende koren, dirigenten, musici, pastoraal werker, kerkenraad, 

koster en de gemeente Middelburg. 

 

  



 

 

Oratorium ‘Exodus’ 

Wat in 2020 oorspronkelijk gepland stond als onze jubileum-uitvoering, staat 

nu voor aankomend voorjaar op onze agenda D.V.  Wij hopen dan het 

oratorium ‘Exodus’ uit te voeren samen met het Marnixkoor uit Vlissingen en 

met medewerking van een aantal muzikanten. 

Deze uitvoering staat gepland D.V. zaterdag 13 mei 2023 in onze kerk alhier.  

 

In dit oratorium van Johan Bredewout volgen we in grote lijnen het leven van 

Mozes, de grote bevrijder van het volk Israël uit het land van de slavernij: 

Egypte. Israël moet veertig jaren in de woestijn doorbrengen om te begrijpen 

wat het betekent om in vrijheid te leven. Dan pas kan het volk het beloofde 

land intrekken.  

 

Projectkoor 

Al eerder hebben wij oratoria gezongen waaraan gastzangers m/v hebben 

meegedaan. Ook nu starten we weer een projectkoor op voor het oratorium 

‘Exodus’. Wilt u meezingen met het oratorium? Dan bent u van harte welkom 

op ons projectkoor. 

We hopen na de kerstvakantie de draad weer op te pakken op  

maandag 9 januari 2023 vanaf 20:00 tot 22:00 uur in zaal Ichthus. 

Graag tot ziens! 

 

 

 


