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KERST 
CONCERT   

Zaterdag 22 december 2018 

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 

 
Lianne Laurens, dwarsfluit 

Marcel van de Ketterij, piano 

Gerard Harbers, orgel 

Ds. D.J. Budding,  
leiding en meditatie 

 
Toegang gratis 

Collecte voor de onkosten 
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WINKELOPENINGSTIJDEN STAAN VERMELD OP  www.mabri.nl 

 

http://www.mabri.nl
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DE BLIJDE BOODSCHAP 

 

Aan herders, wakend in de nacht, 

verscheen een engel, onverwacht. 

De hemelglans en luister 

verdreven ‘t nacht’lijk duister. 

 

De herders vreesden bij ‘t gezicht, 

van zulk een heerlijk, hemels licht. 

Hoe zal een zondaar leven, 

door zulk een glans omgeven? 

 

Maar d’ engel sprak tot hen: ‘Vrees niet! 

Ik doe aan u in uw verdriet 

de blijde boodschap horen, 

dat Jezus is geboren’. 

‘Gaat naar de stal in Bethlehem, 

gehuld in doeken vindt u Hem. 

‘t Geboren Kind, zo teder, 

ligt in een kribbe neder’. 

 

De herders waren blij verbaasd, 

ze zijn op weg gegaan met haast 

en hebben Hem gevonden, 

in windselen gewonden. 

 

Toen knielden z’ in aanbidding neer 

voor Hem, hun Heiland en hun Heer’. 

In Hem was hun gegeven 

hun zaligheid en leven. 

 

CHRISTIEN DE PRIESTER 
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Let op: deze actie is geldig t/m 31 december 2018 



5 



6 

 

Specialist in: 

Isolerende beglazing in oude en monumentale panden. 

Veiligheid verhogende toepassingen met glas. 
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INLEIDEND ORGELSPEL MET AANSLUITEND SAMENZANG (vanaf 19.15 uur) 

 
• Dit is de dag, die God ons schenkt  -  Gezang 24 (Hervormde Bundel 1938)  
 

Muziek: Maarten Luther (1483-1546)  
Naar Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769), vertaling Pieter Leonard van de Kasteele 1748-1810) 
 

1. Dit is de dag, die God ons schenkt, 3. U, die voor ons geboren zijt, 

waar aan thans ieder christen denkt: U zij ons hart, ons lied gewijd. 

hem viere, wat in ’t groot heelal Wij voegen juichend onze stem 

door Jezus is en wezen zal. bij ’t eng’lenheir van Bethlehem. 
 

2. Men had Hem eeuwen lang verwacht 4. Geloofd, Die komt in ’s Heeren naam! 

en toen Gods tijdperk was volbracht, Wij zegenen U al tezaam, 

zond Hij ons van Zijn hogen troon U, Vredevorst, der vaad’ren wens 

het heil der wereld, Zijnen Zoon. U Zaligmaker, God en mens! 

 
• Komt, verwondert u hier  -  Gezang 15 (Hervormde Bundel 1938) 
 

Nederlandse voor reformatorische melodie  
 

1. Komt, verwondert u hier, mensen, 3. O Heer Jesu, God en mense, 

ziet, hoe dat u God bemint, Die aanvaard hebt deze staat, 

ziet vervuld der zielen wensen, geef mij, dat ik door U wense, 

ziet dit nieuwgeboren Kind! geef mij door Uw kindsheid raad. 

Ziet, die ‘t Woord is, zonder spreken, Sterk mij door Uw tere handen, 

ziet, die Vorst is, zonder pracht, maak mij door Uw kleinheid groot, 

ziet, die ‘t Al is, in gebreken, maak mij vrij door Uwe banden, 

ziet, die ‘t Licht is in de nacht, maak mij rijk door Uwe nood, 

ziet, die ‘t Goed is, dat zo zoet is, maak mij blijde door Uw lijden, 

wordt verstoten, wordt veracht. maak mij levend door Uw dood! 

 
• Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  -  Gezang 7 (Hervormde Bundel 1938) 

 

Muziek: Johann Wolfgang Franck (1641-± 1695) 
Naar Wilhelm Osterwald (1820-1887), vertaling Everard Egidius Gewin, (geb.1879) 
 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

Verlos mij van mijn bange pijn! waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

en wil, o Heer’, Uw tempel zijn. mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

O Gij, wien aard’ en hemel zingen, Ik blijf op U in liefde staren, 

verkwik mij met Uw heil’ge gloed. waar om mij heen de wereld woedt. 

Kom met Uw zachte glans doordringen, O, mocht ik Uwe troost ervaren: 

o Zon van liefde, mijn gemoed! doe intocht, Heer’, in mijn gemoed! 
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Het is nu de tijd om uw 

zomerbanden te vervan-

gen door winterbanden! 
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MANNENKOOR 
 

• Komt allen tezamen  -  Bewerking: Hennie Slettenhaar 
 

Komt allen tezamen, komt verheugd van harte, 
Bethlehems stal in de geest bezocht. 
Zien wij dit Kindje, ons tot heil geboren. 
O laten wij aanbidden, o laten wij aanbidden, 
o laten wij aanbidden, die Koning! 
 

De Heiland der wereld, Gods geliefde Zone, 
ligt in een krib en op schamel stro. 
’t Is de beloofde, nu op aard’ verschenen. 
O laten wij aanbidden, o laten wij aanbidden, 
o laten wij aanbidden, die Koning! 
 

Komt, zingt nu die Heiland, hemels’ eng’lenkoren, 
zingt Zijn liefde, gij mensenkind. 
Ere zij God in hemel en op aarde. 
In mensen welbehagen, in mensen welbehagen, 
in mensen welbehagen, voor eeuwig! 

 

OPENING DOOR DS. D.J. BUDDING 
 

• Schriftlezing: 2 Korinthe 8 : 1-9  
 

1. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeenten van Ma-
cedónië gegeven is;    

2. Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer 
diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid.    

3. Want zij zijn naar vermogen (ik betuig het), ja, boven vermogen gewillig geweest,    
4. Ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeen-

schap dezer bediening, die voor de heiligen geschiedt;    
5. En deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelven eerst aan den 

Heere en daarna aan ons, door den wil Gods;    
6. Alzo dat wij Titus vermaanden dat, gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog 

deze gave bij u voleinden zou.    
7. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle 

naarstigheid , en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt.    
8. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de 

oprechtheid uwer liefde beproevende.    
9. Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm 

geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.  
 

• Gebed 
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• Samenzang: Psalm 118 : 13 en 14  
 

Gezegend zij de grote Koning,  Gij zijt mijn God, U zal ik loven,  
Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam!   verhogen Uwe majesteit.  
Wij zeeg’nen u uit ’s HEEREN woning;   Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;  
wij zegenen u altezaam.  U prijz’ ik tot in eeuwigheid.  
De HEER’ is God, door Wien w’ aanschouwen  Laat ieder ’s HEEREN goedheid loven;  
het vrolijk licht, na bang gevaar;  want goed is d’ Oppermajesteit;  
bindt d’ offerdieren dan met touwen  Zijn goedheid gaat het al te boven;  
tot aan de hoornen van ’t altaar.  Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.  

 
MANNENKOOR 
 

• De herders waren in het veld  -  Harmonisatie: Henri Aarnoudse 
 

1. De herders waren in het veld 
met hunne kudd’ alleen. 
Toen plotseling een engel kwam,  
die stralend hen omscheen. 
 

2. Weest niet bevreesd, in deze nacht, 
zo luidt des Heeren woord, 
wordt u verheugend nieuws gebracht, 
Het wordt alom gehoord. 
 

3. Bij u in ’t oude Bethlehem, 
is er uit Davids stam 
Gods Zoon geboren, 
Die voor u op aarde neder kwam. 

 

• In een stal in Bethlehem  -  Muziek: J. Witkamp - Bewerking: P.C. Eilander 
 

1. In een stal in Bethlehem 
werd een Kindeke geboren; 
in die wondermooie nacht; 
’t was voorzegd tevoren. 
Jezus was de Naam van Hem,  
Koningskind van Bethlehem. 
Ere zij God, ere zij God,  
ere zij God in de hoge. 
 

2. Heel de wereld had gewacht 
op dit wonder van de Vader. 
En toen daar die ster verscheen 
kwam het wonder nader. 

 

4. Het teken vindt ge in een stal, 
daar ligt een Kindje klein, 
dat ondanks alle need’righeid, 
Gods Zoon zal zijn. 
 

5. Zo sprak de engel en daarna 
verscheen een eng’lenheer, 
dat machtig zong ter eer van Hem, 
Die kwam op aarde neer. 
 

6. Al d’ ere zij aan God alleen, 
Die vrêe in ’t hart bereidt. 
Zingt met de eng’len nu Gods eer 
In alle eeuwigheid. 

God kwam Zijn belofte na 
in die stal: Halleluja! 
Ere zij God, ere zij God,  
ere zij God in de hoge. 
 

3. God gaf door dit Kindje klein, 
ons een teken van Zijn vrede. 
Dat het onze Borg mag zijn 
is nu onze bede. 
Geef met kerst Heer’ nieuwe moed  
zoals ook dit Kindje doet.  
Ere zij God, ere zij God,  
ere zij God in de hoge. 
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• De lofzang van Simeon  -  Bewerking: Henri Aarnoudse 
 

1. Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan  
in vrede naar Uw Godd’lijk woord. 
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan 
in vrede naar Uw Godd’lijk woord; 
want mijne ogen, want mijne ogen, want mijne ogen  
hebben Uw zaligheid gezien, 
die Gij bereid hebt voor ’t aangezicht van de volken: 
 

2. Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van ’s hemels troon, 
straalt volk bij volk in d’ ogen, 3. Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan 
terwijl ‘t het blind gezicht in vrede naar Uw Godd’lijk woord. 
van ’t heidendom verlicht Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan 
en Isrel zal verhogen. in vrede naar Uw Godd’lijk woord. 

 

INSTRUMENTAAL  

 LIANNE LAURENS, MARCEL VAN DE KETTERIJ EN GERARD HARBERS 
 

 Oh holy night 

 

MEDITATIE DOOR DS. D.J. BUDDING 
 

Tekst: Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is 
arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden (2 Ko-
rinthe 8 : 9).  

 

SAMENZANG + COLLECTE 
 

 Psalm 72 : 7, 10 en 11 

 

7. Nooddruftigen zal Hij verschonen;  
aan armen, uit genâ,  
Zijn hulpe ter verlossing tonen;  
Hij slaat hun zielen gâ,  
Als hen geweld en list bestrijden,  
al gaat het nog zo hoog;  
hun bloed, hun tranen, en hun lijden,  
zijn dierbaar in Zijn oog.  
 

10. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,  
’t gezegend heidendom  

‘t geluk van dezen Koning prijzen,  
Die Davids troon beklom.  
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,  
bekleed met mogendheên;  
de HEER’, in Israël geprezen,  
doet wond’ren, Hij alleen.  
 

11. Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen;  
men loov’ Hem vroeg en spa;  
de wereld hoor’, en volg’ mijn zangen  
met ‘Amen, amen’ na.  



14 
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MANNENKOOR 
 

• Stille nacht  -  Franz Grüber - Bewerking: Wim van Galen 
 

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’. 
 

Hulploos Kind, heilig Kind, Stille nacht, heilige nacht, 
dat zo trouw zondaars mint. heil en vreê wordt gebracht 
Ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd, aan een wereld, verloren in schuld, 
werd G’ in stro en in doeken gelegd. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Leer m’ U danken daarvoor. Amen, Gode zij d’ eer. 
Leer m’ U danken daarvoor. Amen, Gode zij d’ eer! 

 

• Niet in Jeruzalem  -  Silezische  melodie - Tekst en bewerking.: Wim van Galen 
 

1. Niet in Jeruzalem, maar juist in Bethlehem, 
de stad van David, uit Juda’s stam, 
daar in een kleine stal  
begon toen eens satans val, 
toen Davids Zoon ter wereld kwam. 
 

2. Herders in Efratha spraken van Gods genâ, 
hun door een engel geopenbaard; 
engelenkoren 
lieten het horen: 
‘Ere zij God en vreed’ op aard’. 
 

• Vele eeuwen van tevoren  -  Bewerking: Johan  W. Pots 
 

1. Vele eeuwen van tevoren 
was de Heiland ons beloofd. 
Eind’lijk werd Hij toch geboren, 
Hij der eng’len Heer’ en Hoofd. 
Hij, de Redder van ’t heelal, 
kwam ter wereld in een stal. 
 

2. En Maria, diep bewogen, 
zat daar bij haar Kindje neer. 
Blijdschap straalde uit haar ogen 
en haar ziel verhief de Heer’. 
Ginds in ’t veld van Efratha 
zingen eng’len Gods genâ. 

 

3. Oosterse wijzen kwamen Hem prijzen 
en legden schatten voor Hem neer. 
Hun leidsman was een ster 
die voerde hen van ver 
tot aan de voeten van de Heer’. 
 

4. Mochten wij allen, hoe diep gevallen, 
de weg ook vinden tot deze Heer’, 
door Hem verkoren, 
wedergeboren, 
Dan vindt ons hart de vrede weer. 

3. Herders, die hun vee bewaakten, 
hoorden naar der eng’len stem. 
Vol van vreugde, vol van blijdschap 
gingen zij naar Bethlehem. 
Jezus vonden z’ in een stal, 
Jezus, Redder van het al. 
 

4. Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon. 
Voor de hopeloze wereld, 
overgaf aam smaad en hoon. 
Mens, hoor toch naar Jezus’ stem, 
Die u roept naar Bethlehem! 
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Maak een afspraak voor uw verplichte 

10-jaarlijkse keuring van uw elektrische installatie. 
 

35 doden per jaar door brand die begint bij uw elektriciteit. 

Denk aan de veiligheid van uzelf en van wie u houdt. 

 

 
 

Pottenbakkersdonk 1 
7326 PA  Apeldoorn 
06 44 320 934 
www.stasse-elektro.nl Stasse Elektro 
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INSTRUMENTAAL  

 LIANNE LAURENS, MARCEL VAN DE KETTERIJ EN GERARD HARBERS 
 

• Schepping, deel 13 en 14  -  Johan  Bredewout 

 

MANNENKOOR 
 

• Bethlehems Licht  -  Muziek: ds. Montanus - Bewerking: Marcel van de Ketterij 
 

1. Ja, nu is ons geboren: 
’t Kind dat zo lang tevoren 
uit enen maagd beloofd. 
Nu is een Zoon gegeven, 
de Waarheid en het Leven, 
voor al wie in Zijn Naam gelooft. 
 

2. Hij kwam naar deze aarde, 
Zijn komst heeft eeuw’ge waarde, 
voor mensen diep in schuld. 

 

• De blijde boodschap  -  Oude melodie - Bewerking: Peter Wildeman 
 

Het was al avond, donk’re nacht,  -  dat in ’t oude Bethlehem, 
eens Jozef zijn Maria bracht,  -  er was geen plaats voor hen. 
Geen enkel huis, geen herberg meer,  -  geen plaats voor Godes Zoon, 
een stal met kribbe voor de Heer’,  -  slechts die was hun tot woon. 
Eer zij God, de hoogste Koning  -  klonk uit eng’lenmond. 
Bij mensen zoekt Hij woning  -  in wie Hij behagen vond. 
 -   

En op die avond, donk’re nacht  -  al in ’t stadje Bethlehem 
is Jezus Christus voortgebracht,  -  de kribbe was voor Hem. 
O, welk een liefde had de Heer’  -  dat Hij voor mensen kwam  
uit hoge, rijke hemel neer  -  en met dit genoegen nam. 
Eer zij God, de hoogste Koning  -  klonk uit eng’lenmond. 
Bij mensen zoekt Hij woning  -  in wie Hij behagen vond.   
 

De herders hielden trouw de wacht  -  toen licht verscheen aan hen. 
Door herders werd hier dank gebracht  -  door wijzen huld’ aan Hem. 
Zij hoorden hemelse muziek  -  en eng’lenzang zo schoon, 
de blijde boodschap bovendien  -  op een verhoogde toon!  
Eer zij God, de hoogste Koning  -  klonk uit eng’lenmond. 
Bij mensen zoekt Hij woning  -  in wie Hij behagen vond. 
Laat trompet en eng’len stem  -  nu klinken voor de Heer’! 
Ja ieder love Hem Die geeft  -  aan Zijn volk ‘t leven weer.  

Hij wil in gunst gedenken, 
ons Zijn genade schenken, 
in liefd’ en eindeloos geduld. 
 

3. Verliet Zijn ’s Vaders woning 
om ons te zijn een Koning, 
rechtvaardig,  goed en wijs. 
Hij wil ons plaats bereiden, 
ons als een Herder leiden, 
naar huis, in ’t hemels paradijs. 
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Engelanderweg 76 

7361 CW Beekbergen  

(06) 38 12 62 75 

 

Houdt u van  

zingen…? 

 

Zing dan met 

ons mee…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannenkoor ‘Jubilate Deo’ uit Apeldoorn 
zoekt mannen vanaf ca. 16 jaar die het 

koor willen komen versterken. De repeti-
ties 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 

 

HOVENIER 

P. Oosterkamp 
 

voor al uw 
 

 tuinonderhoud 
 aanleg 
 advies 
 bos en park 
 landschappelijke beplanting 

http://www.mannenkoor-jubilatedeo.nl/contact
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SLUITING DOOR DS. D.J. BUDDING 

 

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.  

Dit kerstconcert is mede mogelijk  

gemaakt door de  

sponsoren en adverteerders,  

waarvoor wij hen heel hartelijk  

dank zeggen. 
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BEL (055) 301 70 69 OF STUUR EEN MAIL 
E-MAIL NAAR INFO@GROENEHANDENNL 

 

 

Uw onderneming beter beheersen met flexibele randvoorwaarden? 

Denk dan aan de zelfstandig controller! 
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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 

 
 

Geen koopavond 
   

Ook voor het reinigen van: 

Dekbedden (dons, wol en synthetisch), 

tuinmeubelkussens, vloerkleden, paardendekens,  

Suède- en leder, kledingreparaties  

en bruidskleding  
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VCM 
CHECKLIST 
AAANEMERS 

www.vdruitenbeek.nl 

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

* Duurzame Techniek * Sanitair 

* Klimaatbeheersing * Service en Onderhoud 

* Elektrotechniek * Retail MKB 

* Centrale Verwarming * Dakbedekking 

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

Email: info@vdruitenbeek.nl  

mailto:Info@vdruitenbeek.nl
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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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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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 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 
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