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Zaterdag 16 december 2017 
in de Dorpskerk te Beekbergen 

Aanvang 19.30 uur 

Vanaf 19.15 uur samenzang van kerstliederen 

 

 

Medewerkenden: 
 MANNENKOOR ‘JUBILATE DEO’  

 o.l.v. Roelof van Middendorp 
 

 Ds. A. SCHREUDER -  leiding en meditatie 
 

 MARK BRANDWIJK - orgel 
 

 KEES ALERS - dwarsfluit 

K erstconcert  
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Licht van des Vaders heerlijkheid 
 
 

O HEMELS LICHT, DAT GOD ONS GEEFT,  

LICHT DAT IN LICHT ZIJN OORSPRONG HEEFT,  

O ZOON, O ZUIVERE FONTEIN,  

ONS DAGLICHT, ONZE ZONNESCHIJN. 

  

JA, ONZE ZON DIE STRALEND STAAT,  

DIE DAG EN NACHT NIET ONDERGAAT,  

GEEF DAT UW GEEST TE ALLEN TIJD  

IN LICHT EN WAARHEID ONS GELEIDT. 

  

O ZONLICHT VOOR ONS OPGEGAAN  

EEN LICHTE DAG IS ONS BESTAAN  

VOL WARM VERTROUWEN OP UW MACHT  

EN ZONDER AVOND, ZONDER NACHT. 

  

DE DAGERAAD VERRIJST ZO SCHOON.  

O ONZE ZON, DES VADERS ZOON,  

DE VADER IS IN U, EN GIJ  

ZIT AAN DES VADERS RECHTERZIJ. 

  

LOF ZIJ DE VADER IN ZIJN TROON  

EN LOF ZIJN EENGEBOREN ZOON.  

DE GEEST, DE TROOSTER IN DE TIJD  

ZIJ LOF IN ALLE EEUWIGHEID.  

 

AMBROSIUS VAN MIILAAN 
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Inleidend orgelspel met aansluitend samenzang (vanaf 19.15 uur) 

 

 Een roze, fris ontloken (Gezang 17 Hervormde Bundel 1938) 
Duitse voor-reformatorische melodie) 
 

1. Een roze, fris ontloken, 
uit teren wortel kwam, 
want d’ oudheid had gesproken: 
‘Zij bloeit uit Jesse’s stam’. 
Die heeft een bloem gebracht 
al in den kouden winter 
temidden van den nacht. 
 

2. Die bloem van wond’ren luister, 
waarvan Jesaja sprak, 
bloeid’ op, toen door het duister 
het Licht der wereld brak. 

 

 Hoe zal ik U ontvangen  (Gezang 1 Hervormde Bundel 1938) 

Muziek: Melchior Teschner (1584-1635) 
Tekst: Naar Paul Gerhardt (1607-1676), vertaling: Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889) 
 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
o, ‘s werelds hoogst verlangen, 
des sterv’lings zaligst goed? 
Dat ons Uw Geest verlichte! 
Houd Zelf de fakkel bij, 
die, Heer’, ons onderrichte, 
wat U behaaglijk zij. 
 

 Daar is uit 's werelds duist're wolken (Gezang 10 Hervormde Bundel 1938) 
Muziek: Johannes Gerardsz. Bastiaans (1812-1875) - Tekst: Nicolaas Beets (1814-1903) 
 

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood: 
de nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 

2. Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 

Toen is in stillen nacht 
Maria’s Kind geboren, 
dat ons Gods heilwoord bracht. 
 

3. Die bloem, zo klein en teder, 
met haren geur zo zoet, 
brengt ons de zonne weder, 
die ‘t  duister wijken doet. 
O Jezus, mens en God, 
bij U is wel geboren 
ons aards en eeuwig lot. 

9. Nog eens zal Hij verschijnen 
als Richter van ‘t heelal, 
die ‘t hoofd van al de Zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen; 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven ‘t graf! 

Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden 
zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 
 

3. O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
den vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe elken zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel'! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal den zetel, u bereid, 
met recht en met gerechte sterken: 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
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 Wij zijn bereikbaar 

Ma. - Vr. 7.30 - 20.00 

(voor storingen zijn wij 

altijd bereikbaar) 

Contact 

+31 (0) 6 - 279 023 58 

info@klaasseninstallatietechniek.com 

www.klaasseninstallatietechniek.com 

Adres 

Fabrieksstraat 51 

7311 GN  Apeldoorn 

Roelof van Middendorp                  Mark Brandwijk                                                Kees Alers 

Dit kerstconcert is mede mogelijk gemaakt door de  

sponsors en adverteerders,  

waarvoor wij hen heel hartelijk dank zeggen. 
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 Gloria Intrada 
 

Gloria, Gloria, ere zij God.  
Gloria, Gloria, ere zij God. 
Heerscharen daalden terneer, 
zingend de lof van de Heer, 
ver over ’t wereldrond 
klinkt uit der eng’len mond: 
Ere zij God. Ere zij God, 
vrede op aarde in de mensen een welbehagen. 

Gloria. Ere zij God! 

 

OPENING DOOR DS. A. SCHREUDER 

 

 Schriftlezing: Lukas 2 : 1-14 
 

 Samenzang: Psalm 98 : 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.  

 

MANNENKOOR 
 

 't Was nacht in Beth'lems dreven                                                                                                  Bewerking: Klaas J. Mulder 
 

1. 't Was nacht in Beth'lems dreven, 
een schone stille nacht, 
en trouwe herders bleven, 
bij hunne kudd’ op wacht. 
En trouwe herders bleven, 
bij hunne kudd’ op wacht. 
 

2. 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. 

Vers 3 met aanwezigen: 
De Heiland is gekomen, 
in Beth'lems kleine stal, 
die voor miljoenen vromen, 
een Herder wezen zal. 
Die voor miljoenen vromen, 
een Herder wezen zal. 

Tekst en muziek: Henk IJzerman  
Bewerking: Jaap J. Hunze  



8 

 

Stomerij ‘De Pauw’ 
 

Asselsestraat 95  |  7311 EG  Apeldoorn  |  Tel. 055-5215649 
Openingstijden: Ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.30 uur, za. 9.00 tot 13.00 uur 

Depot Pretty Tall, Eglantier 410, Apeldoorn 
 

Geen koopavond 
   

Ook voor het reinigen van: 

Dekbedden (dons, wol en synthetisch), 

tuinmeubelkussens, vloerkleden, paardendekens,  

Suède- en leder, kledingreparaties  

en bruidskleding  

 



9 

ONZE WINKELOPENINGSTIJDEN STAAN VERMELD OP  www.mabri.nl 

 

* Duurzame Techniek * Sanitair 
* Klimaatbeheersing * Service en Onderhoud 
* Elektrotechniek * Retail MKB 
* Centrale Verwarming * Dakbedekking 

VCM 
CHECKLIST 
AAANEMERS 

www.vdruitenbeek.nl 

Allround installatiebedrijf voor bedrijf en particulier 
Werkzaam in Retail, Utiliteit en Particuliere Projecten 

Houtsnijdershorst 604  |  7328 WL  Apeldoorn  |  Tel. 055-5419682 / 0651827199 

Email: info@vdruitenbeek.nl  

http://www.mabri.nl
mailto:Info@vdruitenbeek.nl
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Bewerking:  
Roelof van Middendorp 

Vers 3 mannen: 
Hoe heilig is Zijn Naam.  
Hoe heerlijk en bekwaam  
toont Hij barmhartigheden, 
tot ‘t laatste nageslacht  
dat ‘s Heeren vrees betracht,  
zoals hun vaders deden.  

3. Zijn komst verzoent ons weer met God, 
o welk een vreugd, o welk genot, 
wordt ons daardoor gegeven. 
De smaad, de vloek, de straf droeg Hij, 
zodat de zondaar, rein en vrij  
in eeuwigheid zou leven. 

 Alzo lief heeft God de wereld gehad  
(Johannes 3:16) 

  

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen ééngeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat allen, die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.  
Amen. 

 

 Kerstzang                                                                                                                                     Tekst: M. van Bezoyen / Muziek: Jan van der Waart 
 

1. In stille nacht daalt Jezus neer, 
legt af Zijn majesteit, Zijn eer, 
laat hullen zich in doeken. 
Wie zou in zulk een arme stal, 
de God en Schepper van ’t heelal, 
de Heer’ der heren zoeken? 
 

2. Hij komt uit ’s hemels heerlijkheid, 
maar vindt geen plaats voor zich bereid, 
een kribb’ moet Hem ontvangen. 
der vaad’ren wens wordt hier vervuld, 
daar ligt, om ’s werelds zondeschuld, 
hun hoop en hun verlangen. 

 
FLUIT EN PIANO 
 

 A Clare Benediction                                                                                                                                                                                                                                                           J. Rutter 

 

MEDITATIE DOOR DS. A. SCHREUDER 
 

Thema: ‘Vrede door het Kind’ 

 

SAMENZANG + COLLECTE 
 

 Lofzang van Maria (berijming ds. C.J. Meeuse) 

 

Vers 1 vrouwen: 
Mijn ziel zingt ‘s Heeren lof; 
mijn geest heeft juichensstof, 
verheugd dat God rechtvaardig 
mijn Zaligmaker is, 
want Hij aanschouwt gewis 
Zijn dienstmaagd, zo onwaardig. 
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Vers 4 allen: Vers 7 allen: 
Hij deed een krachtig werk,  Aan Israël, zijn knecht, 
heeft met Zijn arm, zeer sterk,  gaf hij, als kinderrecht, 
- elk moet dit wonder achten! -  een heilige bescherming, 
hoogmoedigen berooid,  aan Abraham als hoofd 
hun trotse hart verstrooid voor ‘t nageslacht beloofd, 
in ijdele gedachten. uit eeuwige ontferming. 

 

FLUIT EN ORGEL 
 

 Maria Wiegenlied                                                                                     M. Reger 

 

MANNENKOOR 
 

 In ’t nacht’lijk duister (Pools kerstlied)                                                                                            Bewerking: Aldert Fuldner 
 

1. In ’t nacht’lijk duister van het stille land 
straalt plots de luister van Gods gezant. 
Herders, haast u, spoedt u henen, 
Beth’lem daar is ’t licht verschenen: 
Christus natus est. 
 

2. De hemelscharen jubelen in koor: 
Vrede op aarde klinkt de velden door. 
Ere zij God in de hoge 
ruist het langs de hemelbogen: 
Christus natus est. 
 

3. Door alle tijden klinkt het blijde woord, 
dat ’t oor der herders eenmaal heeft gehoord. 
Ja, het klinkt in onze dagen: 
In de mensen welbehagen;  
Christus natus est. 

 

 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer’, Uw tempel zijn. 
O Gij, Wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil’gen gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed! 

Muziek: Johann Wolfgang Franck 
Tekst naar Wilhelm Osterwald 

Bewerking: Klaas J. Mulder 
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Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

 

 Hoor, de eng’len zingen d’ eer  
 

1. Hoor, de eng'len zingen d' eer  
van de nieuw geboren Heer’!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Mengt 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 nieuw geboren Heer’! 

 

2. Hij, die heerst op 's hemels troon,  
Christus, d' eeuw'ge, 's Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd  
op de tijd, die God behaagt.  
Vlees geworden woord van God, 
mens geworden om ons lot,  
U, der mensen één, o Heer’,  
U, Immanuël, zij eer!  
Hoor, de eng'len zingen d' eer  
van de nieuw geboren Heer’! 

 

FLUIT EN PIANO 
 

 When Christmas Comes To Town                                                       A. Silvestri 
 

MANNENKOOR 
 

 Heerlijk klonk het lied der eng’len (Oud Nederlands lied) 

Vers 1 samenzang:        
Heerlijk klonk het lied der eng'len, 
in het veld van Efratha: 
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 dien, hoort Zijn stem. 

Ik blijf op U in liefde staren 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer’, in mijn gemoed! 

Melodie: F. Mendelssohn Bartholdy 
Bewerking: Wim van Galen 

Vers 3 samenzang: 
Heil de Vorst der eeuwigheid,  
Zonne der gerechtigheid!  
Van zijn vleug'len dalen neer  
licht en leven altijd weer.  
Lof U, die uw glorie deed  
schuilen in het aardekleed,  
opdat wij, van zonde rein,  
nieuwgeboren zouden zijn,  
Hoor, de eng'len zingen d' eer  
van de nieuw geboren Heer’!  

Bewerking:  
Wim van Galen 
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3. 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 dien, hoort Zijn stem. 

4. De zonne voor wier stralen, 
het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht. 
 

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

2. Jezus kwam op aarde neder 
als een kindje klein en teer, 
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, 
Hij was aller Hoofd en Heer’. 
Vrede zal op aarde dagen, 
God heeft in de mens behagen. 
Zalig, die naar vrede vragen, 
Jezus geeft dien, hoort Zijn stem. 

 

 Herders, hebt gij niet vernomen                                  Bewerking: Arie Kortleven 
 

Herders, hebt gij niet vernomen, uit der eng’len blij geschal, 
dat uw Heiland is gekomen, die de aard’ verlossen zal? 
Hemelvreugd heeft overgoten heel de aarde zonder grens. 
Juicht! De vrede is gesloten tussen God de Heer’ en mens. 
 

Denkt, hoe God toch al Zijn kind’ren ongemeten heeft bemind; 
en de Zoon van God de Vader nederdaalt gelijk een kind. 
Heel de wereld was verloren toen ons Jezus redding bracht. 
in een arme stal geboren, midden in een donk’re nacht. 

 

Komt, laat ons de Heer’ gaan vinden, ‘t harte vol van dankbaarheid. 
Ziet in doeken laat zich winden d’ allerhoogste Majesteit. 
Laat ons de Verlosser loven, laat ons zingen voor en na, 
met de engelen hier boven: in excelsis gloria! 

 

 Adventscantate ‘Nu daagt het in het oosten’                    Muziek: Pieter Stolk 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
Het licht schijnt overal. 
Hij komt de volken troosten, 
Die eeuwig heersen zal. 
 

2. De duisternis gaat wijken 
Van d’ eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

Vers 3 samenzang: 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van den dood, 
naar ’t scheen van God verlaten, 
begroeten ’t morgenrood. 

 

SLUITING DOOR DS. A. SCHREUDER 
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 Houdt u van zingen…? Zing dan met ons mee!   

MANNENKOOR EN AANWEZIGEN 
 

 Ere zij God                                                              J.A.P. Schultz - Bewerking: Jan van der Waart 
 

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, 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.  

Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ uit Apeldoorn zoekt mannen vanaf ca. 16 jaar die het koor 
willen komen versterken. De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de 

aula van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, Anklaarseweg 71 in Apeldoorn. 
 

www.mannenkoor-jubilatedeo.nl  |  secretaris@mannenkoor-jubilatedeo.nl 

http://www.mannenkoor-jubilatedeo.nl/contact
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Wolterbeeklaan 3 
7361 ZD  Beekbergen 
T (055) 506 33 33 
F (055) 506 31 01 

E info@bbnetwerknotarissen.nl 

www.blankhartbronkhorst.nl 

    Het kantoor voor 

eigentijdse dienstverlening 

met een persoonlijke 

                       benadering... 
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Het is nu de tijd om uw 

zomerbanden te vervan-

gen door winterbanden! 
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Achterberg Rijdende Winkels 
Service en kwaliteit staan bij ons hoog 
In het vaandel! 
 

Al uw dagelijkse boodschappen graag bij  
u thuis bezorgd. 

Ook bij u 
komen we graag aan huis! 
Bel ons gerust: 06-53673831 
 06-22930068 

Ook verzorgen wij uw catering en hapjes of belegde broodjes 
vanaf 80 cent 

Achterberg Rijdende Winkels BV 
Voor de in- en verkoop van rijdende winkels 

Iets te vieren? 
Wij verzorgen uw hapjes en 
drankjes. 
 

Uw voordeel? 
(Fris)dranken die zijn  
overgebleven kunt u retour 
geven! 

Achterberg Rijdende Winkels BV 
Kraaienjagersweg 14-2  |  7314 PS  Beemte-Broekland  |  055-5217685 
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