
Van harte welkom op ons 
KERSTCONCERT

‘Mijn hart, Uw kribbe’

Interkerkelijk Koor 
Nieuwpoort-Langerak

o.l.v. Peter Burger

Vanavond werken mee:
André van Vliet - orgel

Hugo van der Meij – piano
Dorette Lagendijk – fluit
Robert Molenaar – solist

Jan van Harten - solist



Koor:

Alzo lief heeft God de wereld gehad Jan Mulder
Tekst: Joh. 3: 16

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



Samenzang: Komt allen tezamen



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, 
die Koning!



O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan.
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, 
die Koning!



Opening



Samenzang

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'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!



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



Mannen en solist: 

Stille nacht, Heilige nacht F.Gruber
arr. M. v.d. Knijff



Stille nacht, Heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal,
werd 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
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld,
God’s belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d’ eer!
Amen, Gode zij d’ eer!



Koor:

Op een nacht bij Bethlehem L. v.d. Leeden arr. Peter Burger



Op een nacht bij Bethlehem, daar zaten ze bijeen.
Arme herders in het veld, zo heel, heel lang geleen.
En de eng’len daalden neder en ze zongen blij hun lied.
Jezus Christus is geboren. Een groot wonder is geschied.

Vrede, vrede. Engelkoren juichen.
Om van Gods liefde blijde te getuigen.
Feest van Licht en leven, door liefde ons gegeven.
Vrede op aarde voor iedereen.



’t Licht der wereld is verschenen in een koude stal.
Daar ligt nu de Zoon van God, Die eeuwig heersen zal.
Want om zondaars te bevrijden, daalde Hij op aarde neer.
Arm klein Kindje in de kribbe, Grote Heiland, lieve Heer.

Vrede, vrede. Engelkoren juichen.
Om van Gods liefde blijde te getuigen.
Feest van Licht en leven, door liefde ons gegeven.
Vrede op aarde voor iedereen. 



Laat die ster van Bethlehem dan schijnen in mijn hart.
’t Elke dag weer Kerstfeest zijn, in vreugde en in smart.
Door dat Kindje in de kribbe, mag ik vrij tot God weer gaan!
Dank U dat U door Uw liefde, dit voor mij toen hebt gedaan.

Vrede, vrede. Mensenstemmen juichen. 
Om van Gods liefde blijde te getuigen.
Feest van Licht en leven, door liefde ons gegeven.
Vrede op aarde voor iedereen.



Samenzang:

Midden in de winternacht, 
ging de hemel open. 
Die ons ‘t heil der wereld bracht, 
antwoordt op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, 
blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 



Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister.
Want de dag is niet meer ver,
bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan,
herders blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, bim, bam
Laat de trom, rom, bom,
Kere om, kere om,
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 



Koor:

Gloria (Intrada) Jaap J. Mulder bew. A. van Vliet

Gloria, gloria, Ere zij God 2x
Heerscharen daalden terneer, 
zingend de lof van de Heer
Hier op het wereldrond, 
klonk uit der eng’len mond:
Ere zij God, Ere zij God
Vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Gloria, gloria, Ere zij god.



Koor en solist:
Licht en Leven Tom Fettke, tekst Peter Burger



Ik mag zien het Licht schijnend in het duister.
Dwars door alle schaduw heen, Geboorte van het Licht.
Ik mag zien het Licht en Zijn naam is Jezus.
Zijn heerschappij is eeuwig. De Koning van ’t heelal.
Wij zien nu het Licht en Zijn naam is Jezus.
Zijn heerschappij is eeuwig. De Koning van ’t heelal!



Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aard’ het is vervuld, God verzoent der mensen schuld.
Voeg u volken in het koor dat weerklinkt de hemel door.
Zing met algemene stem voor het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!



Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd, op de tijd die God behaagt,
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt.
Tussen alle mensen in, in het menselijk gezin.
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!
En Hij regeert in eeuwigheid! Hallelujah!



Instrumentaal intermezzo



Samenzang:

In de nacht gekomen kind van hogerhand,
licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen Heer, de wereld wacht. 



In de nacht gekomen kind dat met geduld
eeuwenoude dromen eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.



In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
Laat Uw morgen dagen, kom, de wereld wacht.



Koor:

Eeuwen geleden



Eeuwen geleden kwamen getreden 
herders in Bethlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer op
’t Kindje klein en teer, ’t hemelse licht schijn overal.



Kind in de heil’ge nacht, dat ons Gods liefde bracht,
ook wij staan om Uwe krib geschaard.
Lief heilig Kindekijn, nu wij zo stille zijn, 
klinkt zacht en teder “Vreed’ Op Aard”.



Koor:

Mijn hart, Uw kribbe

Tekst P. Gerhardt en H. Maaijen, 
melodie J.S. Bach, 
muziek A. van Vliet



Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 
o Jezus, Gij mijn leven.
Ik kom tot U en breng U, Heer’, 
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart, 
En laat mijn ziel, in vreugd en smart, 
Bij U geborgen wezen.



Hier neergeknield voor U, o Heer’, 
vraag ik U mij te geven,
Een hart bereid om tot Uw eer 
en voor Uw Naam te leven.
O louter mij Heer’, maak mij rein 
en laat mijn hart de kribbe zijn,
Waar U een plaats in hebt gekregen.



Solist:

What can I give Him. Poor as I am
If I were a shepherd, I would bring Him a lamb
If I were a wise man, I would do my part
Yes, what can I give Him?
Give Him my heart



Samenzang:

Kom in mijn hart, 
Kom in mijn hart,
o, kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer, Uw ware leer
opnieuw in mijn hart, 
Heer Jezus.



Blijf in mijn hart ,
blijf in mijn hart,
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag 
voorgoed in mijn hart, 
Heer Jezus



Woon in mijn hart, 
woon in mijn hart,
o, woon in mijn hart, Heer Jezus.
Hier is Uw huis, Uw eigen thuis, 
ja, hier is mijn hart,
Heer Jezus.



Koor en solist:

Son of Mary
J.W. Peterson bew. CdH



Son of Mary, Son of Man, 
Born of a virgin O glorious plan;
God of very God is He, 
In flesh revealed for the world to see.

Christ Incarnate truth sublime, 
Willingly bound now by space and time;
Laying by His glory above, 
Born among men O what wondrous love.



Never we’ll know the fullness of grace, 
Bringing Him down to Bethlehem’s place;
But we can gratefully bow at His feet,
Worship, adore Him, His praises repeat.

Son of Mary, Son of Man, 
Born of a virgin O glorious plan;
God of very God is He, 
In flesh revealed for the world to see.



Never we’ll know the fullness of grace, 
Bringing Him down to Bethlehem’s place;
But we can gratefully bow at His feet,
Worship, adore Him, His praises repeat.

Son of Mary, Son of Man, 
Born of a virgin O glorious plan;
God of very God is He, 
Sound forth His praise! Glad anthems raise!
Thru all our days and eternity!



Mannen en Solist

Eer zij God in onze dagen
tekst W. Barnard, arr. Hugo van der Meij



Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.

Refr.:
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, In Excelsis Deo,
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, In Excelsis Deo!



Eer zij God, die onze vader en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.

Refr.
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, In Excelsis Deo,
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, In Excelsis Deo!



Lam van God Gij  hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen peis en vree kyrie eleis.

Refr.
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, In Excelsis Deo,
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, In Excelsis Deo!



Koor: 

Nog altijd wordt verteld
D. Ravenal bew. M. Zonnenberg



Nog altijd wordt verteld dat oud en wonderbaar verhaal. 
Van wat in Bethlehem gebeurde, in elke taal. 
Het laat je nooit meer los, dit blijde nieuws, dat in die nacht. 
Gods Zoon op aarde kwam, aan mensen verlossing bracht.

Refr.:
’t Was al lang voorspeld, aan mensen doorverteld, 
en daar in die nacht kwam de Vredevorst.



Niet rijk in een paleis, maar arm geboren in het stro. 
Met liefde voor de mens dat bleek meteen al zo. 
Voor Hem daarom geen troon, Hij wil als wij, maar heel gewoon, 
Eénvoudig, kwetsbaar klein, geen heerser maar Heiland zijn.

Refr.
’t Was al lang voorspeld, aan mensen doorverteld, 
en daar in die nacht kwam de Vredevorst.



Het spreekt de mensen aan, dit oud en toch weer nieuw verhaal, 
’t Wordt daarom doorverteld aan ieder in elke taal. 
Het laat je nooit meer los het blijde nieuws, dat in die nacht 
Gods Zoon op aarde kwam, aan mensen verlossing bracht.

’t Was al lang voorspeld, aan mensen doorverteld.
Kom spoedig op aarde, o Vredevorst.



Koor:

Jacob’s Ladder
W. Raadsheer en S. van Marion



We are climbing Jacob’s ladder, (3x)
Soldiers of the cross.

Ev’ry round goes higher, higher, (3x)
Soldiers of the cross.

Sinners do you love my Jesus, (3x)
Soldiers of the cross.



If you love Him, why not serve Him? (3x)
Soldiers of the cross.

Rise! Shine! Give God glory! (3x)
Soldiers of the cross.

We are climbing higher, higher, (3x)
Soldiers of the cross.



Samenzang (wijs psalm 98)

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan.
Een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is Zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
Hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.



Geen ander teken ons gegeven,
geen licht in onze duisternis,
dan Deze Mens om mee te leven,
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.



Zoals de zon komt met Zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de Koning van de vrede 
voorgoed gekomen is Zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
Zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft Zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij Zijn nieuw verbond.



Sluiting



Koor: 

God gaf ons Zijn zoon
Ned. Tekst Jan Kooijman



God gaf ons Zijn Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft 
en aan Hem Zijn leven geeft het eeuwig leven heeft. 
Ja God gaf ons Zijn Zoon.

God, Uw Naam is groot, U openbaart het leven en de dood. 
En U regeert met overmacht, uw rijkdom geeft ons kracht.
Ja God, Uw Naam is groot.



God gaf ons Zijn Zoon. En Hij regeert op Koning Davids troon.
Groot is Zijn heerschappij. En daarom zingen wij.
Want God gaf ons Zijn Zoon.

God gaf ons Zijn Zoon. Ik geef mijn hart als tempel voor Zijn troon.
En ik prijs Zijn Majesteit, tot in de eeuwigheid. 
Want God gaf ons Zijn Zoon.



God gaf ons Zijn Zoon. En Hij regeert op Koning Davids troon. 
Groot is Zijn heerschappij en daarom zingen wij.
Want God gaf ons Zijn Zoon.

Zijn heerschappij is groot, Hij redt ons van de dood.
Want God gaf ons Zijn Zoon. Amen.



Hartelijk dank
voor uw komst.

Namens dirigent, 
bestuur en leden van 
het IKK, wensen wij 
u allen gezegende 
feestdagen toe.


