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Prelude en samenzang

Gezang 10 vers 1

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel aller volken, 
en gij, mijn ziele, bidt het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van den dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Gezang 1 vers 1 en 9 

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet.
O, ‘s werelds hoogst verlangen, 
des sterv’lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die Heer ons onderrichte,
wat U behaaglijk zij!

Gezang 150  In den beginne was het Woord (Jan van der Waart)

Hofstad Zangers
In den beginne was het Woord,
op aarde is Zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht
Hij werd geboren in de nacht

Urker Zangers
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

Beide koren
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Allen
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.

Nog eens zal Hij verschijnen 
als Richter van ’t heelal,
die ’t hoofd van al de Zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht Hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ’t graf!

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



Intro: De Hofstad Zangers 

Locus iste (Anton Bruckner/Jaap Hagg)

Opgedragen aan Jaap Hagg, voormalig dirigent van de Hofstad Zangers, 
overleden op 1 januari 2009

Locus iste a Deo factus est
In estimabilae sacramentum
Irreprehensibile est

Opening en gebed

Samenzang

Psalm 118 vers 11 (berijming 1773)

De steen, dien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's HEEREN hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen:
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Urker Zangers  

In de Nacht gekomen (Gustav Holst/ Tekst: André Troost)

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, Heer, de wereld wacht!

In de nacht gekomen, Kind dat met geduld
Eeuwenoude dromen eindelijk vervuld
Kom in onze dagen, Kom in onze nacht
Kom met uw gestage, milde overmacht

Eeuwen geleden (Jef Penders)

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

Dit is de plaats die de Here heeft gemaakt
tot een onschatbaar en 
onberispelijk heiligdom

In de nacht gekomen, onmiskenbaar Kind
Kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind
Kom in onze dagen, kom in onze nacht
Dat wij niet meer vragen waar uw komst op wacht

In de nacht gekomen Kind, zo kwetsbaar klein
Wat ons wordt ontnomen, Licht, wil bij ons zijn.
Kom in onze dagen, kom in onze nacht
Licht terneergeslagen, Kind, uw liefde lacht

Kindj’ in de heil'ge nacht, 
dat ons Gods liefde bracht. 
Ook wij staan hier om Uw krib geschaard: 
Lief, heilig Kindje klein, nu wij zo stille zijn, 
klinkt zacht en teder:" Vrede op aard"! 



Still, still still (Dale Grotenhuis)

Still, still, still for the Christ-child sleeps
Mary sings in adoration
To this Babe who brings salvation
Still, Still, Still for the Christ-child sleeps

Still, still, still while the Christ-child sleeps in peace
Guardian angels sent form above
Sing of His glory, tell of His love
Still, still, still while the Christ-child sleeps in peace

Still, still, still His promise to us is fulfilled
Still, still, still Gods love boundless without measure
To man this priceless treasure
Still, still, still His promise is fulfilled. 

Samenzang

Psalm 118 vers 8 (berijming 1973)

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Hofstad Zangers  

Alli:loeia (traditioneel)

Alli:loeia
Gospodi: pomiloei
Radoeitjesja i: vjesjeli:tjesja
Jakomzda vasja mnoga na njebjesjech
Alli:loeia

Op U mijn Heiland blijf ik hopen (Jan  van der Waart)

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
En wil, 0 Heer uw tempel zijn.
0 Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met Uw heiI’ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
0 Zon van Liefde, mijn gemoed! 

Stil, want het Kind slaapt
Maria zing vol verwondering
Over dit Kind dat redding brengt
Stil, want het Kind slaapt

Stil, het Kind slaap rustig
De engelen werden gezonden
Om te zingen van Zijn overwinning en liefde
Stil, het Kind slaapt rustig

Stil, Gods belofte is vervuld
In Zijn grenzeloze Liefde voor de mens
Zond God zijn grootse Schat
Stil, Gods belofte is vervuld.

Heer ontferm U
Verheugt en verblijdt u
Want uw loon is groot in de hemel.
Komt, laat ons jubelen voor God, onze Redder.
Hallelujah!

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.
0, mocht ik Uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!



Jehova, the Lord will provide (Berend Diekerhof)

Jehovah, Hallelujah, the Lord will provide
The foxes have a hole, 
the birdies have a nest
The Son of God, 
He don't know where to lay His sweet head.

Jehovah, Hallelujah, the Lord will provide
There was room at the inn
For the merchants that day,
But Joseph and Mary 
had no place to stay.

Jehovah, Hallelujah, the Lord will provide
Then a star in the heavens,
The message did bring!
The tiny Babe in swaddling cloth, 
was Jesus the King

Jehovah, Hallelujah, the Lord will provide

Christ was born (Ber Joosen)

Christ was born, born on Christmas Day
Sing, sing for Christ is born
All so still in his manger lay
All on that Christmas morn
Alleluja

Sheperds heard all the angels sing
Sing, sing for Christ is born
Went to stable and found their King
All on that Christmas morn
Alleluja

Let us now sing a song of praise
Sing, sing for Christ is born
Alleluja, sing all the days
All on that Christmas morn.
Allelija

Samenzang

Psalm 118 vers 1 (berijming 1773)

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen; "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

God, de Here zal het voorzien!
De vossen hebben holen
De vogels een nest
Maar de zoon van God
Heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen.

God, de Here zal het voorzien!
Er was op die dag ruimte genoeg in de herberg
Voor kooplieden welteverstaan!
Maar Jozef en Maria
Vonden geen enkel onderdak

God, de Here zal het voorzien!
Toen bracht een ster aan de hemel
Het wonderlijke nieuws
Dat het kind in doeken gewonden
Koning Jezus was.

God, de Here zal het voorzien!

Christus werd geboren op de kerstdag
Zing uit volle borst, want Christus is geboren
Hij lag in een kribbe
Het gebeurde op die kerstdag
Hallelujah

Herders hoorden de engelen zingen
Zing uit volle borst, want Christus is geboren
Ze gingen naar de stal en vonden hun Koning
Het gebeurde op die kerstdag
Hallelujah

Laten we een loflied zingen
Zing uit volle borst, want Christus is geboren
Laat het altijd klinken: Hallelujah.
Het gebeurde op die kerstdag
Hallelujah



Bijbellezing: Fillipenzen 2 vers 1 - 11

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt 
gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan
uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u 
de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn 
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en
hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

Samenzang

‘Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam’ 

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?

Gezamenlijke koren

Benedictus (Charles Gounod)

Benedictus qui venit
In nomine Domini
Hosanna in excelsis

God’s Choir in the sky (Ray Overholt)

I heard the angels sing: ‘Glory, hallelujah!’
A mighty chorus way up high.
I heard the angels sing: ‘Praise the Name of Jesus’,
Singing in God’s choir in the sky

I heard a thousand trumpets sounding out His glory
Telling the story how He came to earth to die
I heard a million voices praise the Name of Jesus
Singing in God’s choir in the sky. 

Gezegend Hij die komt
In de Naam van de HEER
Hosanna in de hoge

Ik hoorde het engelenkoor zingen: ‘Glory Hallelujh’
Een machtig koor, hoog in de lucht
Ik hoorde ze zingen: ‘Prijs de Naam van Jezus’
Dat koor van God in de lucht.

Ik hoorde duizend trompetten glorie aan God verkondigen
En het verhaal vertellen hoe hij aarde kwam om te sterven
Ik hoorde miljoenen stemmen de Naam van Jezus prijzen
In het koor van God in de lucht.



I heard the glorious song, coming out of heaven.
The sweetetst music ever heard
I heard a mighty song, sung by all the angels
My soul thrilled at ev’ry loving word.

I fell down on my knees when that chorus ended
They shouted out a glad Amen
I fell down on my knees prayed that when in heaven
I would hear that choir once again.

Samenzang

Gezang 446

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in 't oor, 
Uw Naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Overdenking:
Anders dan anders: De komst van Gods Zoon in deze wereld!

Samenzang

‘In Bethlehems stal’

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

Zó arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;
zó arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Muzikaal intermezzo

Samenzang

Lied 240 vers 1 en 5

Een Koning is geboren, een Koning, een Koning.
Een Koning is geboren.
Heb je ’t al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen als baby’tje zo klein. 
Voor alle mensen, ook voor jou, 
wil Hij de Koning zijn

Ik hoorde een overwinningslied uit de hemel komen
Het was de mooiste muziek die ooit heeft weerklonken
Ik hoorde een geweldig lied, gezongen door alle engelen
En mijn ziel werd geraakt door die woorden van liefde.

Ik viel op knieën toen het koor was uitgezongen
Nog een blij slotakkoord: ‘Amen’.
Ik viel op mijn knieën bad dat ik in de hemel
Dit koor opnieuw mag horen.

Uw Naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

Hoe kan ik hem dan vinden, die Koning die Koning. 
Hoe kan ik Hem dan vinden? 
Weet jij misschien de weg?
Die Koning is dicht bij je, je hoeft niet ver op reis.
Vraag Hem in ’t kribje van je hart.
dan wordt het een paleis. 



De Hofstad Zangers

Slava v vysjnich bogoe (Alexander Kosalapov)

Slava v vysjnich bogoe
I na zemli, na zemli mir!
Dnes wospri emlet Wifi jem
Sedjasjtsjago prisno so Otsem,
Dnes angeli Mladentsa rozjdennago
Bogolepno slavoslovjat.

Tollite hostias (Camille Saint-Saëns)

Tollite hostias 
et adorate Dominum 
in atrio sancto ejus.

Laetentur coeli 
et exultet terra
A facie Domini, 
quoniam venit

Alleluia

Tiny little Baby (Joe E. Parks)

Tiny little baby cradled in a manger
Did the father send You From heaven above?
Tiny little baby cradled in a manger
Did the father send You to bring us love?

Tiny little baby cradled in a manger
Lying in the shadows of Bethlehem town
Tiny little baby cradled in a manger
Are You the Messiah form heaven come down?

Look at what they gave You:
A manger for a cradle
For Your royal palace a cattle stall

Tiny little Baby cradled in a manger
Someday You will grow up to be the Lord of all.

Samenzang

Het lied van het Kind.  Wijze: away in a manger

Het is of de wereld vandaag weer begint,
Want hier in het duister verschijnt ons een Kind:
Een Kind van de hemel en dat ons bevrijdt
Van vrees en van beven voor nu en altijd.

Ere zij God in den hoge
en vrede op aarde. 
Heden komt in Bethlehem 
Hij, Die eeuwig naast de Vader troont. 
De engelen verheerlijken een pasgeboren Kind als God. 
Ere zij God in den hoge en vrede op aarde

Breng geschenken
en aanbid de Heer
in zijn heilige plaats.

Aarde verblijdt u
en hemel juicht
voor het aangezicht van de Heer
want Hij komt.

Hallelujah

Klein Kind in een kribbe
Gezonden door de Vader
Klein kind in een kribbe
Om ons Liefde te brengen

Klein Kind in een kribbe
Dichtbij het stadje Bethlehem
Klein kind in een kribbe
De Messias die naar de aarde is neergedaald.

Wat hebben ze je gegeven?
Een voerbak als je wieg
Een stal als je paleis

Klein Kind in de kribbe
Eens zul je de Koning van allen zijn.

De engelen zingen Zijn Naam door de nacht.
Zo wordt aan ons mensen de vrede gebracht:
Een Naam van de hemel en die ons bevrijdt
Van vrees en van beven voor nu en altijd. 



Stille nacht

Stille nacht, heil’ge nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd geboren in Bethlehems stal
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.

Urker Zangers 

Gloria in excelsis Deo (Jef Penders)

Hoort daar klinkt gezang van eng’len
Over de velden daalt het neer
Met de echo uit de bergen
Galmt en herhaalt het duizend keer:
‘Gloria in excelsis Deo’

Waarom herders deze feestzang?
Wat is de reden van dit lied?
Wie is toch die overwinnaar?
Wie heeft zo’n vreugdezang verdiend?
‘Gloria in excelsis Deo’.

Veni Jesu (Luigi Cherubini)

Veni, Jesu Amor mi. 
Veni, Jesu, Veni, Amor Jesu. 
Veni, Jesu, Amor mi. 
Veni, O Amor mi. 

Cantique de Noel (A. Adam/Martin Koekeloren)

Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle,
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle

Et de Son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur.

Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Noël, Noël, voici le Rédempteur,
Noël, Noël, voici le Rédempteur !

Le Rédempteur a brisé toute entrave:
La terre est libre, et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave,

Stille nacht, heil’ge nacht
Vreed én heil wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld
Gods belofte wordt eeuwig vervuld
Amen, goed zij eer.
Amen, Gode zij eer

Zij verkonden de verlosser:
‘Hij is geboren te Bethlehem’
En vol dankbaarheid en vreugde
Klink hun gezang over Israël:
‘Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus’

Kom Jezus, 
Ik houd van U

Middernacht, christenen, het plechtige uur
waarop de Zoon van God tot ons neerdaalt
om ons van zonden te bevrijden

en om de toorn van Zijn Vader te beëindigen.
Deze nacht is de hele wereld vol verwachting
van de komst van de Heiland   

Kniel dan neer mensen en wacht op de 
verlossing. Kerstfeest: zie de Redder!

Deze Redder heeft alle obstakels overwonnen:
de aarde is vrij, de hemel staat open.
Hij ziet een broeder of zuster, die eerst nog slaaf was.



L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Qui Lui dira notre reconnaissance,
C'est pour nous tous qu'Il naît,
Qu'Il souffre et meurt.

Peuple debout ! Chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur!

Verrassing

Samenzang (Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd)

Majesteit

Majesteit,
groot is Zijn majesteit.
Lof zij Jezus en glorie,
hulde en eer.

Majesteit!
God, die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon,
vestigt Zijn Zoon
Zijn heerschappij.
Dus verhoog,
maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God,
kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.

Majesteit,
groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood
werd Hij verhoogd.
Jezus regeert!

God van alle mensen (Randstadbundel 386) Wijze: Land of hope and glory

God van alle mensen, redding in de nood.
U vervult mijn wensen: leven in de dood.
U behoort ons bidden. U ziet naar ons om.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus, kom!
God kom in ons midden, kom Heer Jezus, kom!

Sluiting en dankgebed

Zijn Liefde verbindt die gebonden waren,
Wij die Hem onze dankbaarheid tonen
Hij is gekomen, heeft geleden 
en is gestorven voor ons allemaal.

Sta dan op mensen. Zing van uw verlossing.
Kerstfeest: Wij zingen over de Redder!        



Onder het orgelspel gaan we naar  buiten 
en zingen Ere zij God (J.A.P. Schulz/Jan van der Waart)

Allen
Ere zij God
Ere zij God
In  de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrouwen
Vrede op aarde,
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen

Allen
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge

Mannen
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde

Allen
In de mensen, de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen
Een wel behagen

Ere zij God
Ere zij God
In  de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrouwen
Vrede op aarde,
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen

Allen
Amen, amen  



Dit was het zingen in de winter.

Wij wensen u gezegende feestdagen en een zangrijk en voorspoedig 2010. 

CD’s van de Urker Zangers en de Hofstad zangers zijn na afloop verkrijgbaar.
Van harte bij u aanbevolen.

Volgend jaar vinden er DV weer de volgende activiteiten plaats:

Zingen in de Lente 17 maart 2010
Zingen in de Zomer 7,14, 21 en 28 juli 2010

4, 11, 18, 25 augustus 2010
Zingen in de Winter 8 december 2010

Hemelvaartsdienst 13 mei 2010
Open monumentendag 11 september 2010

U bent hartelijk uitgenodigd mee te komen zingen.

Tot ziens bij de activiteiten van het zingen in de zomer 2010

Vriendenkring Zingen in de Zomer
Graag zou dhr./mevr.:
.............................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................................................................................

Postcode:.............................................................. Plaats:............................................................................................................

Zingen in de Zomer krant “Kruispunt”

en de Nieuwsbrief ontvangen. (Alleen aankruisen als u nog niets ontvangt)

cd van de avond van woensdag...........................................................................(datum) ontvangen.

Wilt u per E-mail op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Zingen in de

Zomer? Vul dan hiernaast uw E-mail adres in:.................................................................................

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,
of opsturen naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’ 

t.a.v. Willie Brouwer, Wijk 7-25, 8321 VL  Urk.
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