
1 

 

 

Volkskerstzang 2019. 

Zondag 22 december 14.45u. 

Martinikerk te Bolsward. 
Aan de Volkskerstzang werken mee: 

Pastoor Tjitze Tjepkema 

 

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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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. 

Samenzang Lied 441: 1, 2 en 5. 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. 

Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn, 

dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn, 

waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, 

de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast. 

Lezing Jes. 9: 1-6 

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het 

donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk 

weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde 

bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen 

drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze 

verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en 

elke mantel waar bloed aankleeft, ze worden verbrand, een prooi van het 

vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij 

rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare 

raadsman,Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk 
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zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in 

eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse 

machten. 

Samenzang Lied 435: 1, 2 en 3. Hef op uw hoofden, poorten wijd. 

Hef op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier binnenrijdt? 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld 't leven weer. Juich blijde, zingt uw God ter eer, 

loof Hem, die sterk van daad - de deuren binnengaat. 

Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid, 

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat! 

Gezegend was het land, de stad, waar deze koning binnentrad. 

Gezegend ’t hart, dat openstaat en Hem als koning binnenlaat. 

De zonne der gerechtigheid verblindde niet door majesteit; 

maar wat in duister sliep, ontwaakte, toen Hij riep. 

R.K. koor Cantus Deo o.l.v. Erwin de Ruijter / Orgel: Boudien 

Janssen-Terbraak 

Christmas Lullaby. 

Coventry Carol. 

Heilige Nacht. 

Sussex Carol. 

Samenzang Lied 440: 1, 2 en 3. Ga stillen in den lande 

Ga, stillen in de lande, uw koning tegemoet, 

de intocht is op handen van Hem die wond'ren doet. 

Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht. 

Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. 

Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. 

Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, 

in't woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. 
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Wees onbezorgd, gij armen, aan kinderen gelijk; 

in koninklijk erbarmen maakt God u groot en rijk 

Hij die het veld bekleedt, de vogelen kan spijzen, 

wil ook zijn kind bewijzen dat Hij zijn noden weet. 

Lezing Lucas 1: 26-35 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 

Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 

heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël 

ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de 

Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 

zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen 

haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem 

Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de 

Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van 

zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk 

van Jakob, en aan zijn koningsschap zal geen einde komen.' Maria vroeg 

aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 

gemeenschap met een man gehad.' De engel antwoordde: 'De heilige 

Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 

schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 

worden genoemd en Zoon van God. 

Samenzang Lied 157a: 1, 2 en 3. De lofzang van Maria. 

Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; en deed mij grote dingen. 

Van u aan, om wat Hij, de sterke deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam, Hij zal zijn trouw bewijzen. 

Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen, maar Hij maakt kleinen groot 

en zal met overvloed de hongerigen lonen. 
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Martini Cantorij o.l.v. Doeke van Wieren / Orgel: Siebout Akkerman 

Vrede mag hier, van hand tot hand 

- tekst H. Wouters - muziek  A. van Baest  

 

Holy Night 

- tekst John S. Dwight - muziek A. C. Adam 

 

Het was al avond; Mary’s Boychild 

- Harry Belafonte 

 

Herders waakten in de nacht 

- Ber Joosen 

 

Lied 471: In dulci jubilo 

- A. Govaart ca. 1480 

 

Offertorium Pastorum – Alois Nussbaumer 

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. 

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 
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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. 

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! 

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 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 
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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. 

Samenzang Lied 486 Midden in de winternacht. 
Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord 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!  

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
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 daar 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 bel-trom horen  
Christus is geboren! 

Vocaal Ensemble Eljakim o.l.v. Erwin de Ruijter. 
1.Midden in de winternacht - Catalaans kerstlied 
2.We Three Kings of Orient Are - J.H. Hopkins 
3.In the Bleak Midwinter - G. Holst 
4.Ding dong! Merrily on High - G.R. Woodward 
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Lied 487: 1,2 en 3. Eer zij God in onze dagen. 
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 onz’ toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

Kerstwens voor de stad en de wereld. 
Maak mij een vredestichter 
Maak mij een vredestichter, Heer, 
die liefde brengt waar haat de mensen drijft, 
verzoening waar verdeeldheid domineert, 
geloof in U waar twijfel heerst. 

Refr.: O, Meester, geef dat ik niet voor mezelf 
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied; 
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! 

Maak mij zo'n vredestichter, Heer, 
dat wanhoop overwonnen wordt door hoop, 
de duisternis verdreven door uw licht 
en diep verdriet door vreugd' in U. 

Refr.: O, Meester, geef............ 

Want 'tis door geven dat men krijgt; 
elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt; 
zichzelf verliezend, dat men leven vindt, 
een eeuwig leven, nieuw in U, Amen. 

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 
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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.  


