
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Intro gezamenlijke koren:  

Heft aan, Heft aan      H.F. Tollens

Heft aan Heft aan een luiden zang, 

Laat al wat leeft het horen! 

Laat blij het lied door groot en klein 

Op deze dag gezongen zijn 

Dat Jezus is geboren! 

 

Heft aan het hart vol dank en lof, 

Laat aard en hemel ’t horen. 

Heft aan roept uit tot God die leeft 

Die aard en hemel blijdschap geeft 

Want Jezus is geboren! 

2. Opening en meditatie door Ds. M. Boersma 

 

3. Samenzang Psalm 36 vers 2 en 3 

Uw goedheid, HEER', is hemelhoog, 

Uw waarheid tot den wolkenboog, 

Uw recht is als Gods bergen, 

Uw oordeel grondloos; Gij behoedt, 

En zegent mens en beest,en doet 

Uw hulp nooit vruchtloos vergen. 

Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 
Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! 

Hier wordt de rust geschonken; 

Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 

Een volle beek van wellust maakt, 

Hier elk in liefde dronken. 

Bij U, HEER', is de levensbron; 

Uw licht doet, klaarder dan de zon, 

Ons 't heuglijk licht aanschouwen. 

Wees, die U kennen, mild en goed, 

En toon d' oprechten van gemoed 

Uw recht, waar z' op vertrouwen. 

Dat mij nooit trotse voet vertrapp', 
Noch boze hand in ballingschap 

Ellendig om doe zwerven. 

Daar zijn de werkers van het kwaad 

Gevallen in een jammerstaat, 

Waarin zij hulploos sterven. 

 

4. Kinderkoor Blijde Stemmen 

A. Psalm 72 : 2 en 10 

2.De bergen zullen vrede dragen, 

De heuvels heilig recht; 

Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 

Het heil, hun toegezegd. 

't Ellendig volk wordt dan uit lijden 

Door Zijnen arm gerukt; 

Hij zal nooddruftigen bevrijden; 

Verbrijz'len, wie verdrukt. 

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

 

B. Over de heuvels                 Joh. Schreurs/Arie Pronk 

1.Over de heuvels en stil in het dal. 

Daar staat een kribbe, een schamele stal. 

Over de bergen in ’t wit van de nacht.  

Daar werd het wonder, het wonder volbracht. 

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren. 

Glorie, glorie, gloria, Halleluja. 

2.Vorsten, zij kwamen in pracht en in praal. 

Purper, scharlaken en oosterse taal. 

Vorsten en volken, zij brachten hun eer. 

’t Kind in de kribbe, zo lag het daar neer. 

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren. 

Glorie, glorie, gloria, Halleluja

3.Eng’len bezingen het lied door de nacht. 

Christus geboren, de vrede gebracht! 

Vreed’ in de hemel en vreed’ op het veld. 

Vreed’ op de aarde, de mare verteld:  

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren. 

Glorie, glorie, gloria, Halleluja. 

 

 



C. Psalm 43 : 3 en 5 

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

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

5.Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 

Wat zijt g' onrustig in uw lot? 

Berust in 's HEEREN welbehagen; 

Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 

Mijn redder is mijn God

 

D. Lofzang van Simeon    Tekst: W. Bornagain, Arr. Jan Mulder 

1.Nu laat U, Heer, Uw knecht in vrede gaan. 

Ik heb Uw heil gezien, U hebt Uw woord  

gedaan. 

Wat U heeft beloofd, wat U heeft beloofd, 

Wat U heeft beloofd is nu door U gedaan. 

2.U heeft verlossing voor Uw volk bereid. 

Voor ’t oog der wereld schittert nu Uw  

majesteit.  

Heerlijk is Uw naam, heerlijk is Uw naam, 

heerlijk is Uw naam, o God, in eeuwigheid! 

3.’t Licht der wereld breekt de duisternis. 

De mensen moeten horen dat er redding is.  

Vrede wie gelooft, vrede wie gelooft, 

Vrede wie gelooft dat Jezus Koning is. 

 

E. Wandel je in de duisternis + Lofzang van Zacharias : 5 Ber. Ds. C.J. Meeuse 

Wandel je in de duisternis, 

Van zonde angst of pijn? 

Zie je soms geen lichtpunt meer,  

Bij Wie - moet je dan zijn? 

Jezus Christus is gekomen,  

om te zoeken, zalig te maken  

Wat verloren is.  

 

Lofzang van Zacharias : 5  

Voor hem die dwaalt in duisternis, 

die in de schaduw van de dood 

gezeten is, verschijnt gewis 

dit Licht tot vrede. God is groot! 

 

F. Avondzang : 1 en 7 

1.O grote Christus, eeuwig licht! 

Niets is bedekt voor Uw gezicht; 

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 

Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 

7.O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 

O Geest, zend Uwen troost ons neer; 

Drieënig God, U zij al d' eer. 

 

5. Samenzang: Nu daagt het in het oosten. 

Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

De duisternis gaat wijken 

van d' eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

 

Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

naar 't scheen van God verlaten, 

begroeten 't morgenrood. 

 

De zonne, voor wier stralen 

het nacht'lijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus,'t eeuwig licht! 

 

 



Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

Die eeuwig heersen zal. 

  

6. Kinderkoor Jong Begonnen 

 

A. Kindergebed      W.B. Bradbury/trad. 

Leer ons blij en stil te horen 

Naar Uw boodschap die ons zegt: 

Dat de Heere is geboren 

In een kribbe neergelegd 

Alzo lief, alzo lief had nu God de wereld lief 

 

B. Heilig is Uw Naam     J.P. Teeuw

Heilig is Uw Naam 

Heilig is Uw Naam 

Hoog verheven en vol van kracht 

Heilig is Uw Naam 

Heilig, heilig, heilig is Uw Naam 

Heilig Lam van God 

Heilig Lam van God 

Dat ze zonden der wereld droeg 

Heilig Lam van God 

Heilig, heilig, heilig Lam van God 

 

Waardig bent U Heer 

Waardig bent U Heer 

Alle macht en heerlijkheid 

Alle lof en eer 

Waardig, waardig, waardig bent U Heer 

 

C. De Messias is geboren     H. Smart

Halleluja! Laat het horen, 

Laat het klinken, overal: 

De Messias is geboren 

Lam en Herder in een stal, 

Lang tevoren, uitverkoren 

Als de Heer’ die komen zal! 

 
Zie Hem in de kribbe slapen: 

Kind van God en Mensenzoon, 

Zonder schild en zonder wapen, 

Heerser zonder machtsvertoon; 

Als een Lam hoedt Hij de schapen, 

Als een Koning zonder kroon. 

 

Halleluja! Laat het horen, 

Laat het klinken, overal: 

Christus zoekt wie zijn verloren 

Op de heuvels, in het dal, 

En Hij draagt wie Hem behoren 

Op Zijn schouders naar de stal. 

 
Halleluja! Laat het horen, 

zingt met blij bazuingeschal: 

Jezus Christus is geboren 

Die Zijn kind’ren redden zal 

Gods lof als nooit tevoren, 

looft de Koning, overal!

 

D. Herder in het wijde veld     J. Goss

Herder in het wijde veld 

Hoort u wat daar wordt verteld? 

In een kribbe in een stal 

Ligt een Lam dat redden zal! 

Refrein: 

Herder, ga naar Bethlehem,  

In een stal, daar vindt u Hem: 

Christus, als een lam zo klein,  

Christus wil uw Herder zijn! 

 

 

Herder, laat uw schapen maar, 

Deze nacht dreigt geen gevaar; 

Wees niet bang voor leeuw en beer  

Voor uw kudde zorgt de Heer’! 

Refrein  

 

Herder in het wijde veld, 

Laat uw schapen ongeteld,  

Laat ze slapen, deze nacht, 

God houdt over hen de wacht! 

Refrein 

 

 



E. Immanuël       M. Zimmer/trad.

Toen Gods Zoon ter wereld kwam, 

en de zonden op Zich nam, 

zongen eng’len Hem ter eer: 

‘Vreed’ op aard’, ‘God zij eer’ 

Refrein:  

Engelen en mensen saam, 

looft de nooit volprezen Naam 

van de God van Israel! 

De Vredevorst 

Immanuel, God met ons 
Immanuel, God met ons 

 

In het veld van Efratha 

hoorden herders Gods genâ, 

knielden bij de kribbe neer, 

Brachten huld’ aan hun Heer’ 

Refrein:  

Engelen en mensen saam, 

looft de nooit volprezen Naam 

van de God van Israel! 

De Vredevorst 

Immanuel, God met ons 
Immanuel, God met ons 

Immanuel 

 

F. in het veld van Efratha     H. Prenen

In het veld van Efratha 

Zongen eng’len koren 

Herders hoorden Gods gena 

Christus is geboren! 

Refrein: 

Looft de Heer met snarenspel 

God met ons Immanuel 

Looft Hem met de fluit 

Speelt op harp en luit 

Roer de trom, juich alom 

Laat de lofzang horen 

Christus is geboren! 

 

Hij de Vorst der eeuwigheid 

Heeft het kruis gedragen 

En Zijn volk van schuld bevrijdt 

Naar Gods welbehagen 

Refrein: 

Looft de Heer met snarenspel 

God met ons Immanuel 

Looft Hem met de fluit 

Speelt op harp en luit 

Roer de trom, juich alom 

Laat de lofzang horen 

Christus is geboren! 

 

7 Samenzang: Een roze, fris ontloken 

Een roze, fris ontloken, 

uit tere wortel kwam, 

want d' oudheid had gesproken: 

"Zij bloeit uit Jesse's stam" 

Die heeft een bloem gebracht 

al in de koude winter 

te midden van de nacht. 

Die bloem van wond're luister, 

waarvan Jesaja sprak, 

bloeid' op, toen door het duister 

het licht der wereld brak. 

Toen is in stille nacht 

Maria's kind geboren, 

dat ons Gods heilwoord bracht 

 

Die bloem, zo klein en teder, 

met hare geur zo zoet, 

brengt ons de zonne weder, 

die 't duister wijken doet. 

O Jezus, mens en God, 

bij U is wel geborgen 
ons aards en eeuwig lot. 

 

8. Sursum Corda 

A. Bethlehem       Jan van der Waart 

Eng’len kwamen eenmaal melden in de stilte van de nacht, 

Aan de herders in de velden, van het Kind zo lang verwacht. 

Refrein: Kindeke, Kindeke, liggend in stro,  

Gij kwaamt tot ons uit de hoge hemel,  

Kindeke, Kindeke, liggend in stro, Gloria in excelsis Deo! 

 

Herders knielden biddend neder bij de kribb’ in Bethlehem, 

Juichend keren zij dan weder, lovend God met blijde stem. 

Refrein 



Kindeke zo klein en teder maar in liefd’ oneindig groot, 

Gij kwaamt op de aarde neder om te redden van de dood 

Refrein 

 

B. The universal King      Lowell Mason 

Sing to the Lord, sing His praise, all you peoples, 

New be your song as new honors ye pay. 

Sing of His majesty, bless Him forever, 

Show His salvation from day to day. 

Tell of His wondrous works, tell of His glory 

Till through the nations His Name is revered; 

Praise and exalt Him, for He is almighty, 

God over all, let the Lord be feared. 

Let heav'n and earth be glad; waves of the ocean, 

Forest and field, exultation express; 
For God is coming, the Judge of the nations, 

Coming to judge in His righteousness. 

 

C. Oud Kerstlied       L. Schröter 

Zingt, Christ’nen God ter ere! Verheugt u allen zeer! 

De Christus is geboren, Gods Zoon, der Heren Heer. 

De engelen gezonden, van Godes hoge troon, 

Verkonden ’t in hun zagen, zeer lieflijk, wonderschoon.. 

 

Zingt, Christ’nen blijde zangen! Dit kindje klein en teer, 

Verliet voor u de Hemel en daald’ op aarde neer. 

’t Deelt ’s Vaders welbehagen aan arme zondaars mee, 

’t Komt hen met God verzoenen, brengt hun gena en vree. 

      

D. Kerstevangelie       Roeland de Reuver 

Jesaja 11 vers 1 en 2 

Er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal 

Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des 

verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.  

 

Psalm 132 vers 11 en 12 

Daar zal Ik David door Mijn kracht, 

een hoorn van rijkdom, eer en macht 

doen rijzen uit zijn nageslacht. 

'k Heb Mijn gezalfden knecht een licht, 

een heldre lampe toegericht. 

 

Wat vijand tegen hem zich kant', 

Mijn hand, Mijn onweerstaanbre hand, 

zal hem bekleen met schaamt' en schand'; 

maar eeuwig bloeit de gloriekroon 

op 't hoofd van Davids groten Zoon."  

 

Jesaja 9 vers 1a en 5 

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en 

men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. 

 

Lofzang van Simeon vers 2 

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. 

 

Johannes 3 vers 16 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

 



Psalm 89 vers 3  

De hemel looft, o HEER', Uw wond’ren dag en nacht, 

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht; 

daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 

want wie is U gelijk bij al de hemellingen? 

En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten, 

wie hunner is, o HEER', met U gelijk te schatten? 

 

9. Dankwoord/Sluiting door Dhr. Brouwer (TFC fam. Dekker) 
 

10.  Samenzang: Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken 

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. 

Gij wilt met vrede tot ons komen, 

met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 

Het juk is van de hals genomen, 

God lof, wij zijn geen slaven meer! 

De staf des drijvers ligt verbroken, 

aan wien ons hart zich had verkocht, 

en 't wapentuig in brand gestoken 

van hem, die onze ziele zocht 

 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden 

de vreed' op aard' en in mijn ziel! 

Doe elke zondaar tot U vlieden, 

dat al wat ademt voor U kniel'! 

Dit zal de God des heils bewerken, 

Hij zal de zetel,u bereid, 

met recht en met gerechte sterken; 

Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 

 

 

Bedankt voor uw komst! 

 

Lijkt het u/jou ook fijn om met ons mee te zingen? 

Kom gerust eens kijken/meezingen tijdens een repetitie 

 

Kinderkoor Jong Begonnen: donderdagmiddag 15.00 – 15.45 uur (Zuiderkerk) 

Kinderkoor Blijde Stemmen: donderdagavond 18.30 – 19.30 uur (Ter Hoogekerk) 

Gemengd koor Sursum Corda: donderdagavond om de week van 20.00 – 22.00 uur 

(Ter Hoogekerk) 

 

 

 

 

 

 



Bij de uitgang is er collecte voor de volgende doelen: 

Kinder- en jongerenwerk in Ecuador: 

(Waar onder andere fam. Dekker werkzaam is) 

In 2022 wordt ingezet op (seksuele) weerbaarheid van kinderen en jongeren. In 

Ecuador is dit een groot aandachtspunt onder de jeugd in de zendingsgemeenten. 

Binnen dit project, dat bovenplaatselijk wordt georganiseerd en begeleid, krijgen 

kinderen en jongeren Bijbelse én praktische punten aangereikt als het gaat over 

gezonde (seksuele) weerbaarheid. 

De jongeren in de zendingsgemeenten in Ecuador hebben elk jaar de mogelijkheid 

om mee te gaan met een kamp. Tijdens deze (meerdaagse) uitstapjes is in alle rust 

gelegenheid om Gods Woord te overdenken en te bespreken. Tegelijkertijd dragen 

de kampen bij aan onderlinge verbondenheid, die positieve invloed kan hebben op 

de aantrekkingskracht van de club, en daarachter de kerk.  

 

Kerstmaaltijd Dauwendaele: 

Op zaterdagavond 24 december wordt de jaarlijkse Kerstmaaltijd gehouden voor 

mensen uit de wijk Dauwendaele. Nadat dit in de achterliggende twee jaar niet 

mogelijk was, hopen we nu weer mensen uit de wijk te ontmoeten. Het is ook de 

eerste keer dat we een activiteit houden in de nieuwe ontmoetingsruimte van de 

Evangelisatie Commissie van Middelburg-Zuid (in winkelcentrum Dauwendaele). 

Tijdens de Kerstmaaltijd gaat de Bijbel open, wordt er verteld en gezongen, is er tijd 

voor gesprek en ontmoeting en ondertussen wordt er genoten van een heerlijke 

maaltijd. Ook de kinderen van de Kinderbijbelclub zijn aanwezig en zingen 

verschillende liederen die ze geleerd hebben. We hopen op een grote opkomst en 

een mooie en gezegende avond.  

 

Uw gift overmaken kan op rekeningnummer:  

NL51INGB0003929542 of NL75RBRB0697511715 t.n.v. Ger-Gem Middelburg-Zuid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan de QR-code en maak 

zo uw gift over. 


