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Volkskerstzang 2018 

Zondag 23 december 14.45 u 

Martinikerk te Bolsward 
Aan de Volkskerstzang werken mee: 

Ds. Hans Ariesen 

 

Vocaal ensemble "Eljakim" 
o.l.v.: Erwin de Ruijter 

 

R.K. koor "Cantus Deo"  
o.l.v.: Erwin de Ruijter 

 
"Martini Cantorij" 

o.l.v.: Doeke van Wieren 

 
Kees Nottrot bespeelt het Hinsz orgel 

 

Siebout Akkerman / Boudien Janssen - koororgel 
 

Algehele leiding: Doeke van Wieren 

Toegang gratis Collecte bij de uitgang 
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01.R.K. koor Cantus Deo - Introïtus van de 4e Adventszondag 

 Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum: 

 aperiatur terra, et germinet Salvatorem. 

Vert.Dauwt, hemelen van boven, gij wolken, beregene de 

 rechtvaardige: Opdat de aarde zich zal openen 

 en de Heiland er uit zal ontspruiten. 

02.Samenzang Lied 442: 1 en 2 - Op U, mijn Heiland.. 

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. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

03.Lezing Joh. 1 t/m 5 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 

was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan 

en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was 

leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in 

de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

04.Samenzang Lied 488: In den beginne was het woord. 

In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord. 

die spreken wil tot elk geslacht, Hij werd geboren in de nacht. 

Hij werd geboren in de nacht die al het licht heeft voortgebracht, 

aan zon en maan zijn teugel legt, Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 

Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt alle last gelegd, 

Hij woont te midden van het kwaad, Hij troont in onze lage staat. 
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Hij troont in onze lage staat waar al wat leeft verloren gaat, 

Hij kwam toen niemand naar Hem riep, dit licht dat zoveel luister schiep. 

Dit licht dat in het duister sliep is God die ons bij name riep, 

Hij roept totdat Hij wordt gehoord, in den beginne was het woord. 

05.R.K. koor Cantus Deo o.l.v. Erwin de Ruijter  

  Orgel: Boudien Janssen-Terbraak 

Nr. 311  Come, prepare the way 

Nr. 297  De Inglesang 

Nr. 235  O Jesulein süsz 

Nr. 383  Christmas lullaby 
 

06.Samenzang Lied 444: 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, 

van God en mens 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. 

07.Lezing Jesaja 11: 1 t/m 3 

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn 

wortels komt tot bloei. 2 De geest van de HEER zal op hem rusten: 

een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig 

beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3 Hij ademt 

ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
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08.Samenzang Lied 473: Er is een roos ontloken. 

Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien 

in 't midden van de nacht. 

Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, toen Gabriël haar groette 

in 't midden van de tijd. 

Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken 

in 't midden van de dood. 

09.Martini Cantorij o.l.v. Doeke van Wieren  

   Orgel: Siebout Akkerman 

a. Dona nobis Pacem      W.A.Mozart 

b. Lied 471 In dulci jubilo     mel. ca 1480 

c. Ere zij God (Messiah)     G.F.Händel 

d. Een lied klonk in de heil'ge nacht   A.Sullivan 

e. Twinkelend schitterlicht (King All-Glorious) Ch.Wesley 

f.  De Sterre gaat stralen     Welsh melodie 
 

10.Samenzang Lied 441: 1, 2 en 10 - Hoe zal ik U ontvangen. 

Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, U waardig welkom heet. 

Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor uw voet. 

En ik stem in met psalmen waarmee ik U begroet. 

Zo zal ik U ontvangen: mijn lofzang is de twijg, 

mijn zangen zijn het vaandel dat zich in eerbied neigt. 
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Hij zal de wereld richten, berecht wie Hem bevocht. 

Genadig zal Hij lichten voor wie Hem heeft gezocht. 

Kom haastig, licht der wereld, en leid ons allemaal 

uw grote vreugde binnen, uw feest, uw liefdesmaal. 

11.Lezing Lucas 2: 1 t/m 7 

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 

inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste 

volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.3 

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 

plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in 

Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 

aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven 

samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl 

ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht 

een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 

doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats 

was in het nachtverblijf van de stad. 

12.Samenzang Lied 483 - Stille Nacht. 
Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehems 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, wordt G'op stro en in doeken gelegd. 

Leer m'U danken daarvoor. Leer m'U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht! Vrede'en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 

13.Lezing Lucas 2: 8 t/m 20 

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 

ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van 

de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van 
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de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: 

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 

hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad 

van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal 

voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat 

in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling 

voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met 

de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde 

voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren 

teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten 

we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is 

en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op 

weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 

lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind 

was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 

herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden 

in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, 

terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 

hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

14.Samenzang - 1 en 2 - De herdertjes lagen bij nachte. 

De herdertjes lagen bij nachte. Zij lagen bij nacht in het veld.  

Zij hielden vol trouwe de wachte. Zij hadden hun schaapjes geteld.  

Daar hoorden zij engelen zingen. Hun liederen vloeiend en klaar.  

De herders naar Bethlehem gingen, 't liep tegen het nieuwe jaar.  

 

Toen zij er te Bethlehem kwamen.  Daar schoten drie stralen dooreen.  

Een straal van omhoog zij vernamen.  Een straal uit het kribje benee.  

Toen vlamd' er een straal uit hun ogen. En viel op het kindeke teer.  

Zij stonden tot schreiens bewogen. En knielden bij Jezus neer. 
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15.Samenzang Lied 481: 1 t/m 3 - Hoor de engelen zingen de eer. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vred'op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de eng'len zingen d' eer, van de nieuwgeboren 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 nieuwgeboren Heer! 

Lof aan U die eeuwig leeft, en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af, ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein, nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer, van de nieuwgeboren Heer! 

16.Vocaal Ensemble Eljakim o.l.v. Erwin de Ruijter. 
a. Ding dong merrily on high   Ch. Wood 
b. Nu zijt wellekome     arr.C. van Bockxmeer 
c. Coventry Carol      arr.Martin Shaw 
d. Hoe leit dit Kindeke     arr.C. van Bockxmeer 
e. Schlaf wohl, du Himmelsknabe  Karl Nenner/Max Reger 
f.  Blaas de bazuin      G.F.Händel 

17.Samenzang Lied 487: 1 en 2 
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit. 
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. 
Gloria in excelsis Deo. 

18. Kerstwens, voor de stad en de wereld. 
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19. Samenzang: Ere zij God 
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 den hoge (2x) 
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In de mensen, in 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. 

 

Wij wensen u gezegende dagen. 

Ter bestrijding van de onkosten  

wordt bij de uitgang een collectegift gevraagd. 

  

 

 

 


