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Samenzang met bovenstem: Psalm 43: 3 en 4 (Opname)

Stille Nacht
Stille nacht, heilige nacht,

3. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,

Davids Zoon, lang verwacht,

En breng mij, door dien glans geleid,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;

die miljoenen eens zaligen zal,

Tot Uw gewijde tente weder;

Dan zal ik, juichend, stem en snaren

wordt geboren in Bethlehems stal,

Dan klimt mijn bange ziel gereder

Ten roem van Zijne goedheid paren,

Hij, der schepselen Heer,

Ten berge van Uw heiligheid,

Die, na kortstondig ongeneugt’,

Hij, der schepselen Heer.

Daar mij Uw gunst verbeidt.

Mij eindeloos verheugt.
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Hulploos Kind, heilig Kind,

Stille nacht, heilige nacht,

dat zo trouw zondaars mint,

vreed’ en heil wordt gebracht,

Opening door Ds. A. Schot (Live)

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

aan een wereld, verloren in schuld;

Schriftlezing: Lukas 1: 39 t/m 56 (Live)

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Gebed (Live)

Leer me U danken daarvoor.

Amen, Gode zij eer!

Leer me U danken daarvoor.

Amen, Gode zij eer!

Samenzang: Psalm 66: 8 en 10 (Live)
Lofzang van Maria 1 en 3

8. Komt, luistert toe, gij Godgezinden,

10. God zij altoos op ‘t hoogst geprezen;

Mijn ziel verheft Gods eer;

Hoe heilig is Zijn naam!

Gij, die den HEER van harte vreest,

Lof zij Gods goedertierenheid,

Mijn geest mag blij den HEER

Laat volk bij volk te zaâm

Hoort, wat mij God deed ondervinden,

Die nimmer mij heeft afgewezen,

Mijn Zaligmaker noemen,

Barmhartigheid verwachten;

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

Noch mijn gebed gehoor ontzeid!

Die, in haar lagen staat,

Nu Hij de zaligheid,

‘k Sloeg heilbegerig ‘t oog naar boven,

Zijn dienstmaagd niet versmaadt,

Voor die Hem vreest, bereidt,

Ik riep den HEER ootmoedig aan;

Maar van Zijn gunst doet roemen.

Door al de nageslachten.

Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, Die alleen mij bij kon staan.
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Koorzang (Opname)
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Declamatie (Live)
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In der schepping morgenstond (Opname)
componist M. Zonnenberg

Kerst Intrada
Het volk dat in duisternis wandelt
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Samenzang met bovenstem: Psalm 108: 1 en 2 (Opname)

Zal een groot li-cht zien
Het volk dat in duisternis wan-delt
Zal een groot li-cht zien
Want een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En de heerschappij rust op Zijn schouders
En men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God
Eeuwige Vader,
Vrede-vorst.

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

2. Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem’len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ‘s hemels kringen,
En leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.
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Kerstvertelling (Live)
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Samenzang: Lofzang van Maria: 6 en 7 (Live)

6. 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.
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Sluiting (Live)
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Zingen Ere zij God (Live)

7. 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.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

