
Kerstmiddag in de ‘Hoeksteen’  
georganiseerd door de HVD

Aanvang 14.30 uur
Medewerking: van het Senioren koor “De Zandbergzangers” 

Orgel/Piano Henk van Putten.
Algehele leiding: Henry van der Maten.

In uwe hand...

..zijn onze tijden; van U zijn

zegen, vreugd’ en lijden,

Gij schikt het naar uw wijze raad.

Leer ons aan U geen wetten stellen,

maar leer ons onze dagen tellen,

opdat ons hart Uw wil verstaat.
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Welkom.

Samen zingen: Nu daagt het in het oosten. 1, 2 en 5
1.  Nu daagt het in het oosten,
 het licht schijnt overal:
 Hij komt de volken troosten,
 die eeuwig heersen zal.

2.  De duisternis gaat wijken
 van de eeuwenlange nacht.
 Een nieuwe dag gaat prijken
 met ongekende pracht.

5.  Reeds daagt het in het oosten,
 het licht schijnt overal:
 Hij komt de volken troosten,
 die eeuwig heersen zal.

Gebed

Samen zingen: Hoe zal ik U ontvangen. 1, 2 en 3
1.  Hoe zal ik U ontvangen,
 hoe wilt Gij zijn ontmoet,
 der wereld hoogst verlangen,
 des harten heiligst goed?
 Wil zelf uw fakkel dragen
 in onze duisternis,
 opdat wat U behage
 ons klaar en zeker is.

2.  Uw Sion strooit U palmen
 en meien voor uw voet,
 en ik breng U in psalmen
 mijn jubelende groet.
 Mijn hart zal openspringen
 gelijk ontluikend groen,
 ik wil uw naam lofzingen
 zoveel mijn lied kan doen.

2.  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.

3.  Stille nacht, heilige nacht,
 Vreed’ en heil wordt gebracht,
 aan een wereld, verloren in schuld.
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
 Amen! Gode zij eer
 Amen! Gode zij eer.

Koor met Zandtekenaar:
1. Hymne aan die nacht.
2. Het was al avond in Bethlehem.
3. Geen wieg voor een Koning.
4. Engelen zongen in Efratha’s velden.
5. Nu sijt wellecome.
6. Gloria, ere zij God.

Sluiting en Gebed

Samen zingen: 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 de hoge
 Ere zij God in de hoge
 Vrede op aarde, vrede op aarde
 Vrede op aarde, vrede op aarde
 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.
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3.  Ver van de troon der tronen
 en ‘s hemels zonneschijn
 wilt Ge onder mensen wonen,
 der mensen broeder zijn.
 Met God wilt Ge ons verzoenen,
 tot God heft Ge ons omhoog,
 en onder millioenen
 hebt Gij ook mij in ‘t oog.

Schriftlezing Marcus 13: 33-37 NBV
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 
34Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg 
het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de 
deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35Wees dus waak-
zaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, 
of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 
36Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37Wat 
ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 

Koor:  Stil in die nacht.
  ’t Was nacht in Beth’lems dreven.

Meditatief moment.

Samen zingen: O kom o kom Immanuel
1. O kom, o kom, Immanuel,
 verlos uw volk, uw Israel,
 herstel het van ellende weer
 zodat het looft uw naam, o Heer.
 Weest blij, weest blij, o Israel!
 Hij is nabij, Immanuel.

2. O kom, Gij wortel Isai,
 verlos ons van de tyrannie,
 van alle goden dezer eeuw,
 o Herder, sla de boze leeuw! 

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom,
 en open ons het heiligdom;
 dat wij betreden uwe poort,
 Jeruzalem, o vredesoord! 

5. O kom, die onze Koning zijt,
 in wolk en vuur en majesteit,
 Adonai, die spreekt met macht,
 verbreek het duister van de nacht!

Koor:   God met ons.
   Son of Mary.

Samen zingen: Op u mijn Heiland blijf ik hopen.
 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!

PAUZE.

Samen zingen: Stille nacht 1, 2 en 3
1.  Stille nacht, heilige nacht.
 Davids Zoon, lang verwacht,
 Die miljoenen eens zaligen zal
 wordt geboren in Bethlehems stal.
 Hij, der schepselen Heer
 Hij, der schepselen Heer.
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3. O kom, o kom, Gij Orient,
 en maak uw licht alom bekend;
 verjaag de nacht van nood en dood,
 wij groeten reeds uw morgenrood.


