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Gesù Bambino



Koor intro: “Pie Jesu”
J. Martin

Pie Jesu, Qui tollis peccata mundi
Pie Jesu, dona nobis pacem
Agnus Deï, Qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem, sempiternam pacem
Pie Jesu, Qui tollis peccata mundi
Pie Jesu, dona nobis pacem

Barmhartige Jezus, Die de zonden van de wereld wegdraagt
Barmhartige Jezus, geef ons vrede
Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegdraagt
geef ons vrede, eeuwigdurende vrede
Barmhartige Jezus, Die de zonden van de wereld wegdraagt
Barmhartige Jezus, geef ons vrede

Opening: Jesaja 9 : 1-3 en Jesaja 12

9 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het
land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk
gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,
zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit ver-
deelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun sla-
vendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag.

12 Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent,
maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en
geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil
geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag
zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de
volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. Zing psalmen voor de HEERE,
want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!
Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Is-
raël.

Samenzang: Een blijde boodschap, vol van leven

1 Een blijde boodschap, vol van leven
weerklinkt over het wereldrond
God schenkt, zoals er staat geschreven
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verlossing en een nieuw verbond
Het is de liefde van de Vader
Die aan verloren kind’ren denkt
In Zijn genade komt Hij nader
Hij geeft Zichzelf als Godsgeschenk

2 Hij zoekt een wereld vol ellende
die zich van Hem heeft afgewend
Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden
vol liefde op; het wordt Advent
Hij wil ook ons het licht hergeven
zelfs als ons hart Hem weerstand biedt
Hij gaf voor ons Zijn heerlijk leven
toen Hij de hemeltroon verliet

Koor: De morgen is gekomen
P. Burger, tekst: Nel Benschop

De morgen is gekomen, maar nog Heer’ is het nacht
De ster heeft wel geschenen, maar U heeft men veracht
De engelen, zij zongen, maar wie hoort nu hun lied
De herders knielden neder, maar wij Heer’ doen dat niet

Wij trekken door woestijnen, maar ons geleidt geen ster
Omdat wij U niet zoeken, blijft ook Uw licht ons ver
Maar zijt Gij niet gekomen, voor ’t volk dat U niet zocht
En hen die U niet kenden, die hebt Gij vrijgekocht

‘t Is weer advent en stralend ontsteekt G’Uw grote licht
Wij staan met blinde ogen, Heer’, open ons gezicht
En open onze oren, opdat Uw vredegroet
ons nu zo stomme monden, voor eeuwig danken doet

Koor: Non nobis Domine (Psalm 115 : 1)
V.C. Johnson, bew. A.v.Vliet

Non nobis, Domine, non nobis Niet ons, HEERE, niet ons
sed Nomine Tuo da gloriam maar geef Uw Naam eer
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Koor: Een bedevaartslied (naar Psalm 121)
P.R. Witteveen

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan
waar komt mijn hulp, waar komt mijn hulp vandaan
Mijn hulp is van de Heer’, de Almachtige
Die aard’ en hemel schiep, het al’ tot aanzijn riep
Mijn hulp is van de Heer’, de Almachtige
Die hemel, zee en aard’ in Zijne hand bewaart

Uw voet zal niet wankelen op oneffen paan
Uw voet zal niet wankelen, hoe ver ook te gaan
Noch zon, noch maan brengen onheil u aan
Bij dag en bij nacht houdt uw Herder de wacht
Uw Bewaarder is nabij als de schaduw aan uw zij
Uw Vriend en Metgezel is de Heer’ van Israël
De God, Die altoos waakt: Hij sluimert niet noch slaapt
’t Is de Heer’ Die u bewaart: Hij sluimert niet noch slaapt

De Heer’, Die u steeds gadeslaat, uw Steun en Toeverlaat
behoedt u voor het kwaad. Vanwaar gij komt, waarheen gij gaat
van nu tot ’t eind der tijden zal u de Heer’ geleiden

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan
maar vrees geen kwaad, de Heer’ zal met mij gaan
Mijn hulp is van de Heer’, de Heer’, Die mij naar Sion leidt
waar ik mag ingaan tot Zijn heerlijkheid
Verlangend trek ik voort
eens zal ik in uw poorten staan, Jeruzalem
en juichend binnengaan

Instrumentaal: Nu zijt wellecome 
J. Bredewout
(ouverture uit kerstoratorium “Op weg naar het Licht”)

Koor: O kom, wij roepen U
J. Bredewout, tekst H. de Ruiter
(uit kerstoratorium “Op weg naar het Licht”)

O kom, o kom, wij roepen U met hart en mond
O kom, o kom, wij roepen U
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Kom met Uw licht, Uw morgenstond
Verdrijf het donker van de nacht
en toon Uw grote overmacht
O kom, o kom, de mensen zijn zo bang
O kom tot ons, het wachten duurt zo lang

O kom, wij staan met lege handen HEER'
breng in ons trieste lot een ommekeer
Neem woning in ons lege hart
het is zo donker en verward
O kom, o kom, wij bidden U te saam
o kom tot ons en toon Uw grote Naam

O, kom, o kom, vervul het woord van Uw verbond
O kom, o kom, vervul het woord
leg ons een lied van vreugde in de mond
Zodat het uur van angst verdwijnt
en ’t licht van Uw genade schijnt
O kom, o kom, wij bidden U te saam
o kom tot ons, en toon Uw grote Naam

Koor: Wij dwalen tastend in het duister
J. Bredewout, tekst H. de Ruiter
(uit kerstoratorium “Op weg naar het Licht”)

Gij Schepper van het licht
toon ons Uw aangezicht
Verlos de mensheid van het kwaad
van liefdeloosheid en van haat

Wij dwalen tastend in het duister
zo ver verwijderd van Uw luister
Ons pad lijkt zinloos, zonder reden
er is geen toekomst dan het heden

De vragen vullen onze dagen
de stem verbitterd door het klagen
en zonder einde zijn de nachten
waarin we op de morgen wachten

Gij Schepper van het licht
toon ons Uw aangezicht
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Verlos de mensheid van het kwaad
van liefdeloosheid en van haat

Samenzang: Op U mijn Heiland blijf ik hopen

1 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

2 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

Koor: Psalm 130
J. Bredewout, tekst H. de Ruiter
(uit kerstoratorium “Op weg naar het Licht)

Ik roep vanuit de diepte
tot U om hulp, o HEER’
Gij kunt verlossing zenden
voor U werp ik mij neer
O, laat Uw oor Zich neigen
vergeef op mijn gebed
mijn ongerechtigheden
red mij ,o HEERE, red

Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de HEER’ Die leeft
Hij zal verlossing zenden
Die onze schuld vergeeft
Hij zal Zijn licht doen schijnen



de grote Mensenzoon
Hij zal de volken weiden
op Davids hoge troon

Koor: Lift up your heads (Psalm 24: 7-10)
Georg Friedrich Händel

Lift up your heads, o ye gates,
and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in
Who is this King of glory
The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle
Who is this King of glory
The lord of hosts, He is the King of glory

Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren
opdat de Koning der ere binnengaat
Wie is deze Koning der ere
De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd
Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren
opdat de Koning der ere binnengaat
Wie is Hij, deze Koning der ere
De HEERE van de legermachten
Hij is de Koning der ere

Instrumentaal: “Gesù Bambino”
Pietro Yon, Italië 1917

Nell'umile capanna Op een winternacht
nel freddo e povertà Toen de bloemen bloeiden in de sneeuw
è nato il Santo pargolo Werd het Kind geboren, de Kerstroos
che il mondo adorerà De Koning van liefde en licht

Osanna, osanna cantano De engelen zongen, de herders zongen
con giubilante cor De dankbare aarde verheugde zich
i tuoi pastori ed angeli En bij zijn gezegende geboorte de sterren
o re di luce e amor Hun vreugde uitte hun stem

Venite adoremus Komt laten wij aanbidden
venite adoremus Komt laten wij aanbidden
venite adoremus Komt laten wij aanbidden
Dominum. Die Koning
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O bel bambin non piangere Opnieuw gloeit het hart met vervoering
niet piangere, Redentor Om de heilige nacht te begroeten
la mamma tua cullandoti Dat gaf de wereld zijn Kerstroos
ti bacia, o Salvator De Koning van liefde en licht

Osanna, osanna cantano Laat elke stem Zijn naam toejuichen
con giubilante cor Het dankbare refrein zwelt op
i tuoi pastori ed angeli Van het paradijs naar de aarde kwam Hij
o re di luce e amor Dat wij met Hem zouden wonen

Venite adoremus Komt laten wij aanbidden
venite adoremus Komt laten wij aanbidden
venite adoremus Komt laten wij aanbidden
Dominum Die Koning

Ah! venite adoremus O, kom en aanbid
Ah! adoremus Dominum O, adoreer deze Koning
venite, venite Kom, kom, kom en aanbid
venite adoremus Adoreer deze Koning
Adoremus Dominum

Koor: Mijn hart, Uw kribbe           
Johann Sebastian Bach, arr A.van Vliet

P. Gerhardt / H. Maaijen
Deel 10 uit “In mensen een welbehagen”

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
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O louter mij Heer’,  maak mij rein
en laat mijn hart de kribbe zijn
waar U een plaats in hebt gekregen

Koor: Eens was het nacht op aarde
P. Stolk, tekst: H. Roth-Veltman

Eens was het nacht op aarde, een diepe duistere nacht
De mensen hadden zonde over de aard’ gebracht 
Toen is het Licht geboren, herscheppend kwam Gods Woord
En juichend’ eng’lenstemmen werden op aard’ gehoord

De herders hoorden zwijgend dat machtig eng’lenkoor 
Het lied, Gods evangelie, drong in hun harten door
Ze mochten woorden horen, ze hebben ’t Woord gezien
Wat waren ze vol blijdschap en dankbaar bovendien

En ieder die het hoorde was vol verwondering
God is hier komen wonen, Hij werd een sterveling
God is hier komen wonen, Hij werd een sterveling
Licht! Licht! ’t Licht is geboren 

Samenzang: Hoor de eng’len zingen d’eer

1 Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer’
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
Mensentong en eng'lenstem
zingt het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer’

2 Hij, Die heerst op 's hemels troon
Christus, d'Eeuw'ge, Vaders Zoon
wordt geboren uit een maagd
op de tijd, die God behaagt
Vleesgeworden Woord van God
mens geworden om ons lot

10



U, der mensen één, o Heer’
U, Immanuël, zij eer
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer’

3 Heil de Vorst der eeuwigheid
Zonne der gerechtigheid
Van Zijn vleug'len dalen neer
licht en leven altijd weer
Lof U, die Uw glorie deed
schuilen in het aardekleed
opdat wij, van zonde rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer’

Sluiting

Koor: Halleluja
Ludwig van Beethoven

Hallelujah unto God’s almighty Son
Praise the Lord, ye bright angelic choirs
in holy songs of joy
Man, proclaim His grace and glory
Hallelujah unto God’s almighty Son
Praise the Lord in songs of joy
O praise the Lord in holy songs of joy

Halleluja voor de almachtige Zoon van God
Loof de Heere, stralende engelenkoren
met heilige liederen vol vreugde
Mens, verkondig Zijn genade en heerlijkheid
Halleluja voor de almachtige Zoon van God
Loof de Heere met liederen vol vreugde
O loof de Heere met heilige liederen vol vreugde
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De opbrengst komt geheel ten goede aan het behoud van de historische Augustijnenkerk.

Als u denkt “Dit was mij meer waard dan de entree”

kunt u bij de uitgang 

nog wat in de collectezak doen!


