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Collecte voor 

KERST 
ZANGAVOND  

Zaterdag 15 december 2018 

in de Dorpskerk te Nunspeet 

Aanvang 19.00 uur 

 
Medewerkenden: 

MANNENKOOR ‘JUBILATE DEO’   
 o.l.v. Roelof van Middendorp 

 

JONGERENKOOR ‘ELAD’   
 o.l.v. Marieke Seekles-van Manen 

Wilbert Peters, organist jongerenkoor 
 

Annedien Bos, fluit 
  
 

Gerard Harbers,  
organist mannenkoor en samenzang 

 
 

Ds. G. van Manen, leiding en meditatie 

 
Toegang gratis 
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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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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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WINKELOPENINGSTIJDEN STAAN VERMELD OP  www.mabri.nl 

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 en 

paardendekens 
 suède- en leder 
 kledingreparaties  
 bruidskleding 

http://www.mabri.nl
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Welkom en opening door ds. G. van Manen 
 

Schriftlezing 
 

 Lukas 1 : 25-38 
 

Samenzang 
 

 Lofzang van Maria : 1 en 2 
Mijn ziel verheft Gods eer; Want ziet, om ’s Heeren daân, 
mijn geest mag blij den Heer’ zal elk geslacht voortaan 
mijn Zaligmaker noemen, alom mij zalig spreken; 
Die, in haar lagen staat, wijl God, na ramp en leed, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, mij grote dingen deed; 
maar van Zijn gunst doet roemen. nu is Zijn macht gebleken. 

 

Jongerenkoor Elad 
 

 Komt allen tezamen                                                                          D. Willcocks 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.  
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden dien Koning.  
 

De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden.  
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden dien Koning.  
 

Het eeuwige Gods-woord, eeuwig licht des Vaders,  
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:  
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden dien Koning.  

 
 Licht der wereld                                                                   Henriette van Maelsaeke 

Op een nacht bij Bethlehem daar zaten ze bijeen,  
arme herders in het veld, zo heel, heel lang geleên.  
En de eng'len daalden neder, en daar zongen zij hun lied: 
Jezus Christus is geboren, een groot wonder is geschied.  
Vrede, vrede, eng'lenkoren juichen om van Gods heerlijkheid blijde te getuigen. 
Ja, de Zoon van God is op aarde gekomen, kwam voor de Zijnen in Bethlehem. 
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't Licht der wereld is verschenen in een arme stal.  
Daar ligt nu de Zone Gods, Die eeuwig heersen zal.  
Om de Zijnen te verlossen, daalde Hij op aarde neer.  
Ja, het Kindje in de kribbe, voor de Zijnen kwam Hij neer.  
Vrede, Vrede, eng'lenkoren juichen om van Gods heerlijkheid blijde te getuigen. 
Ja, de Zoon van God is op aarde gekomen, kwam voor de Zijnen in Bethlehem. 

 
 Psalm 98                                                                                                P.C. Eilander 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, - Dien Grote God, die wond’ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, - Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed; 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; - nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,  
Zo vlekkeloos en ongeschonden, - voor ’t heidendom ten toon gespreid. 
 

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.  
 

Doet bij uw harp de psalmen horen; - Uw juich tem geev’ den HEERE dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, - trompetten en bazuingeklank; 
Dat ’s HEEREN huis van vreugde druise, - voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, - de ganse wereld geev’ Hem eer.  
 

Laat al de stromen vrolijk zingen, - de handen klappen naar omhoog; 
’t Gebergte, vol van vreugde springen - en hupp’len voor des HEEREN oog; 
Hij komt, Hij komt, om d aard’ te richten, - de wereld in gerechtigheid; 
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten, - wordt in rechtmatigheid geleid.  

 

Mannenkoor Jubilate Deo 
 

• 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. 

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. 
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• In een stal in Bethlehem                                   Muziek: J. Witkamp / Bew.: P.C. Eilander 
 

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. 
 

Heel de wereld had gewacht 
op dit wonder van de Vader. 
En toen daar die ster verscheen 
kwam het wonder nader. 
God kwam Zijn belofte na 
in die stal: Halleluja! 
Ere zij God, ere zij God,  
ere zij God in de hoge. 
 

 
• De lofzang van Simeon                                                          Bew.: Henri Aarnoudse 

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: 
 

Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van ’s hemels troon, 
straalt volk bij volk in d’ ogen, 
terwijl ‘t het blind gezicht 
van ’t heidendom verlicht 
en Isrel zal verhogen. 
 

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. 

 
Meditatie door ds. G. van Manen 

 

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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Samenzang met collecte 
 

 Lofzang van Maria : 3, 4, 6 en 7 
 

Vers 3 allen 
Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk tezaâm 
barmhartigheid verwachten; 
nu Hij de zaligheid, 
voor die Hem vreest, bereidt, 
door al de nageslachten. 
 

Vers 4 vrouwen en meisjes 
Des Heeren arm is sterk; 
Hij deed een krachtig werk; 
die hoog zijn van gevoelen, 
heeft Hij verstrooid, verward, 
met alles wat het hart 
dier trotsen mocht bedoelen. 
 
 

Jongerenkoor Elad 
 

 De Herders                                                                                                                              Jan Mulder 
Herders worden toegesproken in het veld van Efratha: 
'Heden is het Licht ontstoken van Gods liefde en gena'. 
'Ga nu haastig, ga Hem zoeken', krachtig klinkt de eng'lenstem: 
'de Verlosser ligt in doeken, in een stal te Bethlehem'.  
 

Plots'ling wordt de hemelbode vergezeld door een groot koor.  
En wat God van ouds beloofde klinkt nu heel de hemel door: 
Eer zij God, hier in de hoge. Mensen juicht 't is vreed' op aard! 
Laat ons nu Zijn Naam verhogen: wie gelooft is welbewaard! 
 

Zo komt Christus in de wereld en voert God Zijn eigen Zoon, 
langs de weg van kruis en kribbe naar de glorie van Zijn troon.  
Eng'len zingen, herders spreken: uit de hemel daalt Hij neer.  
Satans macht komt Hij verbreken, juicht nu allen voor de Heer! 

 

 Psalm 132                                                                                                                     Marco den Toom 
Tot staving van de waarheid deed 
de HEER’, Die van geen wank’len weet,  
aan David enen duren eed.  
‘Ik zal’, dus sprak Hij, ‘uwen Zoon  
eens zetten op uw glorietroon’.  

Vers 6 mannen en jongens 
Hij heeft, na lang geduld, 
met goederen vervuld 
der hongerigen monden; 
Hij zag geen rijken aan; 
maar heeft z’, in hunnen waan, 
gans ledig weggezonden. 
 

Vers 7 allen 
Zijn goedheid klom ten top; 
Hij nam Zijn Isrel op, 
naar ’t heil, Zijn knecht beschoren, 
gelijk Hij, ons ten troost, 
aan Abram en zijn kroost, 
voor eeuwig, had gezworen. 
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Wij zullen in Zijn woning gaan;  Daar zal Ik David, door Mijn kracht,  
ons buigen, waar Zijn troon zal staan,  een hoorn van rijkdom, eer en macht  
en bidden voor Zijn voetbank aan.  doen rijzen uit zijn nageslacht.  
sta op tot Uwe rust, o HEER’,  ’k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,  
met d’ arke van Uw sterkt’ en eer.  een held’re lampe toegericht.  
 

 Op ’t geluid der hemelkoren                                                               A.H. Mann 
 

Op ’t geluid der hemelkoren,  
op ’t gelei van Jacobs ster, 
dat wij ’t Kindek’, ons geboren,  
biddend naad’ren, schoon van verr’! 
Gods en Mensenzoon te zaam, 
WONDERLIJK! Dat is Zijn naam.  
 

In die nederige woning, 
ligt, van zicht’bren glans ontbloot, 
Gods Gezalfde, Sions Koning, 
d’ Eengeboorn’ in ’s Vaders schoot! 
Die van ouds genoemd werd RAAD, 
’t Woord door Wie de wereld staat. 
 

Instrumentaal intermezzo orgel, piano en dwarsfluit 
 

 Hoor, de eng'len zingen d' eer                                                           Jan Mulder  
 

Mannenkoor Jubilate Deo 
 

• Komt allen tezamen                                                           Bew:. 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! 
 

Vers 2 mannenkoor met samenzang 
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!  

Laat ons blijde, maar met beven, 
lof en prijs en hulde bien 
aan dien Zoon, van God gegeven, 
arm en klein op moeders kniên! 
want Zijn hand bestiert ons lot 
en Zijn Naam is STERKE GOD.  
 

In den tijd werd Hij geboren 
Aan Zijn eigen Woord getrouw; 
d’ Eerstgeboren, d’Uitverkoren, 
als ’t beloofde Zaad der Vrouw 
aan de Vaad’ren toegezeid,  
VADER, zelf der EEUWIGHEID.  
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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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• Stille nacht                                                    Franz Gruber - 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, 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd, 
werd G’ in stro en in doeken gelegd. 
Leer m’ U danken daarvoor. 
Leer m’ U danken daarvoor. 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
heil en vreê wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld, 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij d’ eer. 
Amen, Gode zij d’ eer! 

 
• De blijde boodschap                                               Oude melodie - Bew.: 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.  
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Sluiting door ds. G. van Manen 
 

Samenzang met mannenkoor (staande) 
 

 Ere Zij God                                                           J.A.P. Schultz  - Bew.: J. 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. 

Deze  

Kerstzangavond  

is mede mogelijk 

gemaakt door de  

adverteerders  

in dit  

programmaboekje 
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U bent van harte welkom  

op ons 
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