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1. Koor | Cantique de Jean Racine
G. Fauré

Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance,
jour éternel de la terre et des cieux,
de la paisible nuit nous rompons le silence.
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux!

Répands sur nous le feu de ta grâce puissante,
que tout l'enfer fuie au son de ta voix.
Dissipe le sommeil d'une âme languissante,
qui la conduit à l'oubli de tes lois!

O Christ sois favorable à ce peuple fidèle
pour te bénir maintenant rassemblé.
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle,
et de tes dons qu'il retourne comblé!

Vertaling
Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop,
eeuwig Licht op aarde en in de hemelen,
wij verbreken de stilte van de vreedzame nacht.
Goddelijke Heiland, sla Uw ogen op over ons!

Stort over ons het vuur van Uw machtige genade,
zodat heel de hel vlucht bij de klank van Uw stem.
Verdrijf de slaap van een kwijnende ziel,
die haar Uw wetten doet vergeten!

O Christus, wees genadig over dit trouwe volk
dat nu bijeengekomen is om U te zegenen.
Ontvang de liederen die dit volk wijdt aan Uw onsterfelijke roem,
en mag het, overstelpt met Uw gaven, terugkeren!

2. Samenzang Psalm 89 vs. 7 en 8

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
zij wand'len, HEER’, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ’t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

3. Opening | Johannes 1 : 1–18
ds. J.J. Mulder

4. Koor | Verzekerd van Zijn liefde
A. van Vliet, tekst H. Maaijen

a. Intro (n.a.v. Johannes 1 : 18)
Niemand, niemand heeft ooit God gezien.
Niemand, niemand heeft God gezien!
Maar, Hij Die rust aan het hart van de Vader,
Hij heeft Hem ons doen kennen, Hem ons doen kennen!

b. Hij was bij God
Hij was bij God in het begin en is altijd bij God geweest.
Het Woord stond voor Gods aangezicht,
van het begin is het bij God geweest.
En door het Woord is ontstaan al wat bestaat
en wat er altijd al geweest is.

Zo nauw verbonden met de Vader, zo hecht verweven, zo dichtbij,
zo innig, zo vertrouwd, zo eigen, oneindig één met Hem was Hij.

Hij deelde in Gods macht en luister, bekleed met eer en majesteit.
Hij had een plek bij God de Vader, omgeven door Zijn heerlijkheid.

Hij was bereid om los te laten, al wat Hij in de hemel had,
om ons de Vader te doen kennen. Hoe ondoorgrondelijk is dat!

Hij was bij God in het begin en is altijd bij God geweest.
Hij was bij God.

c. Hij is het Licht
O mens, die in het donker leeft,
die de schaduw van de dood kent,
o zie, iets groots dat uitzicht geeft,
iets groots dat uitzicht geeft in de nacht.
Het Woord waarin het Leven is,
ons gegeven, Licht der mensen,
breekt door in de duisternis
en schijnt met kracht, schijnt met kracht!

Licht, licht, licht, licht. Hij is het Licht.
Hij is het Licht dat ieder mens verlicht. Hij is het Licht!
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Dolend gaan wij aan het doel van ons ‘mens zijn’ ver voorbij,
wat ons in de schaduw drijft van de doodsvallei.

Maar God toont aan ons Zijn grote liefde;
in Zijn barmhartigheid zendt Hij ons Zijn Zoon.

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’.

Davids Zoon; God en Mens, Hij daalt af in ons bestaan,
reikt ons in de doodsvallei Licht en Leven aan.
Want God toont aan ons Zijn grote liefde;
in Zijn barmhartigheid zendt Hij ons Zijn Zoon.

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.
Amen, Gode zij eer.

7. Koor | Eens in lang vervlogen tijden
H.J. Gauntlett, arr. A.H. Mann

Eens, in lang vervlogen tijden, lag een Kindje in de kou,
Dat, zoals de ouden zeiden, de Messias wezen zou.
Maar geen rijkdom kleefde Hem aan; arm moest Hij naar de aarde gaan.

Arm kwam de Beloofde op aarde, Hij Gods eengeboren Zoon,
Die in deze staat aanvaardde de vernedering, smaad en hoon.
Al die eenvoud werd gebracht voor het menselijk geslacht.

Want die armoede is een zegen, voor wie biddend naar Hem ziet;
komt God met genade tegen en de zonde deert hem niet.
Door Zijn grote nederigheid zijn zij rijk in eeuwigheid.

8. Koor | Kom dichterbij
G. Nordqvist, arr. A. van Vliet, tekst H. Maaijen

Kom, kom, kom dichterbij. Laat u door niets weerhouden.
Kom en besef dat de Hemel u wenkt,
nader te komen tot wat God ons schenkt.
Zie hoeveel vreugde Maria vindt
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O mens, die Hij geroepen heeft,
u zult niet in het donker blijven,
en de dood zult u niet zien.
Want u leeft in het licht, u leeft in het licht.
Het Woord, dat Licht en Leven is,
dat naar ons is toegekomen,
leidt u uit de duisternis
tot in Zijn Licht, in Zijn Licht.

Licht, licht, licht, licht. Hij is het Licht.
Hij is het Licht dat ieder mens verlicht. Hij is het Licht!

5. Samenzang | Hoe zal ik U ontvangen

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt U zijn ontmoet?
O, ‘s werelds hoogst verlangen,
U bent mijn hoogste goed.
Wil zelf Uw fakkel dragen
ook in mijn duisternis,
opdat wat U behage
mij klaar en zeker is.

Ver van de troon der tronen
en ’s hemels zonneschijn
wilt U bij mensen wonen,
van hen een broeder zijn.
Met God wilt G’ons verzoenen,
tot God heft G’ons omhoog,
en onder de miljoenen
hebt U ook mij in’t oog.

U was zo diep bewogen:
U daalde van Uw troon.
Uit Godd’lijk mededogen
werd U een Mensenzoon.
U Die de last der volken,
hun zorgen duizendvoud,
die niemand kan vertolken,
in liefd’ omsloten houdt.

6. Koor | Hij daalt af in ons bestaan (n.a.v. Efeze 2 : 4 en 5)
M. McDonald, tekst H. Maaijen

Eindeloos zoeken wij naar een doel in ons bestaan,
maar al zoekend dwalen wij ver bij God vandaan.
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als zij zacht fluistert : mijn Jezus, Gods Kind.
Kom, kom, kom dichterbij. Laat u door niets weerhouden.

Kom, kom, kom dichterbij. Blijf toch niet slechts aanschouwen.
Kom en laat los wat uw denken verwart,
druk in geloof nu dit Kind aan uw hart.
Hier bij de kribbe waarin Hij rust,
worden wij ons van Gods redding bewust.
Kom, kom, kom dichterbij. Blijf toch niet slechts aanschouwen.

9. Instrumentaal Intermezzo: Joy to the world
J.H.Head

10. Korte toespraak ter nagedachtenis aan dhr. A. Boogerman

11. Samenzang | 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!

12. Koor | Die eerste kerstnacht
Bew. A. van Vliet, tekst H. Maaijen

Noël, Noël
In het donker van de nacht, als het slapen niet wil,
dan kijk ik omhoog, van verwondering stil.
En ontroerd denk ik aan hoe die eerste kerstnacht
’t firmament open brak en een stem sprak met kracht:
Voor u, voor u, heden is voor u
Jezus, de Redder, geboren voor u.

Voor de herders in het veld werd het plotseling licht,
toen zij hoorden dit blijde geboortebericht.
Vol ontzag zagen zij, in die eerste kerstnacht,
aan het hemelgewelf een engelenmacht.
Eer zij God, Noël. Eer zij God, Noël.
Eer aan de God van Israël.

In het donker van de nacht ben ‘k omgeven door licht,
want mijn blik is omhoog, op de hemel, gericht.
En mijn hart zingt het lied, uit die eerste kerstnacht,
van de vrede op aarde die Hij heeft gebracht.
Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij.
Jezus, de Redder, Hij kwam ook voor mij.
Ere zij God, er is vrede, vrede voor mij.
Noël. Ere zij God, er is vrede voor mij.

13. Koor | Een Naam die redt. (n.a.v. Handelingen 4 : 12)
P.W.J. Stopford, tekst H. Maaijen

Laat het lied uit de hemel, gezongen door de eng’len,
uw hart en uw gedachten steeds vervullen, u leiden naar Hem,
naar Hem; uw Redder.

Laat de boodschap van vrede, ontvangen door de herders,
ook u er toe bewegen om eerbiedig te buigen voor Hem,
voor Hem; uw Redder.

Want er is geen andere Naam gegeven,
nee, geen andere Naam tot uw redding,
dan de verheven Naam die de hemel u noemt,
Naam die de hemel u noemt.

Laat het lied uit de hemel, gezongen door de engelen,
uw hart vervullen met vreugde, met een hemelse vreugde;
met de vrede die u vindt in Hem, alleen in Hem.
Want aan u is gegeven : een Naam die u redt.

14. Samenzang | Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer’,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aard’rijk zijt Gij gezien nooit meer. Ontferm U, Heer’!

Herders op de velden hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet!
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Holy Jesus, every day keep us in the narrow way;(met samenzang)
and, when earthly things are past, bring our ransom’d souls at last
where they need no star to guide, where no clouds Thy glory hide.

In the Heav’nly country bright need they no created light;(met samenzang)
Thou its Light, its Joy, its Crown, Thou its Sun which goes not down;
there for ever may we sing alleluias to our King. Amen.

Vertaling
Zoals de wijzen met blijdschap de leidende ster aanschouwden,
zoals zij met vreugde haar licht begroetten,
dat hen stralend voorwaarts leidde;
laat ons zo, genadige Heere, voor altijd geleid worden naar U.

Zoals zij met vreugde, Heiland, naar Uw kribbe spoedden,
om daar de knieën te buigen voor U, Die hemel en aarde aanbidden;
mogen wij zo met gewillige voeten altijd Uw genadetroon zoeken.

Heilige Jezus, houd ons elke dag op de smalle weg;
en, als aardse dingen voorbij zijn,
breng dan onze verloste zielen uiteindelijk daar
waar zij geen ster nodig hebben om te leiden,
daar waar geen wolken Uw glorie verbergen.

In de heldere hemel hebben ze geen kunstlicht nodig;
U bent daar het Licht, de Vreugde, de Kroon, de Zon die niet ondergaat;
daar mogen we voor altijd halleluja’s zingen voor onze Koning. Amen.

17. Sluiting
ds. J.J. Mulder

18. Koor | Rise up! Rejoice!

Rise up! Rejoice, ye children of Jehovah! Rejoice, ye people of the Lamb.
Rise up! Rejoice and sing an alleluia.
Let the people proclaim and rejoice in the name of the Lord!

Sing out! Rejoice! Give praise unto Jehovah. Bring honnor to the Lamb.
Sing out! Rejoice and shout an alleluia.
Let the people proclaim and rejoice in the name of the Lord!
Singing “Alleluia”. Great are the works of the Lord!
God is worthy, worthy of honor and praise.

Is this the Christ, the Promised One,
this Man of peace and love?
Behold the glory of the Son.

“Faithful come. Seekers come. All people come.
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“Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.” Ontferm U, Heer’!

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Heere met offerand’.
Z’offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
t’ere van dat Kindje, Dat alle ding behoudt. Ontferm U, Heer’!

15. Koor | Across the desert (Uit Bethlehem)
J.H. Maunder

Across the desert we are come from eastern lands afar;
the Power that calls us from our home doth guide us by a star.
We know not how, we know not where the guiding star wil lead;
we only know we shall find there the One True Light indeed!

Forsake us not, o star so bright until our journey is done,
but guide us whence you take your light, o guide us to your Sun!

So over the desert we are come from eastern lands afar;
the Power that calls us from our home doth guide us by a star.
We know not how, we know not where the guiding star wil lead;
we only know we shall find there the One True Light indeed!

Vertaling
Door de woestijn komen wij vanuit verre oosterse landen;
de Kracht die ons van huis wegroept leidt ons door een ster.
We weten niet hoe en waar de ster ons heen zal leiden;
we weten alleen dat we het Enige Ware Licht zullen vinden!

Verlaat ons niet, o heldere ster totdat onze reis ten einde is,
maar leid ons daar waar u uw licht vandaan heeft, leid ons naar uw Zon!

Dus door de woestijn komen wij vanuit verre oosterse landen;
de Kracht die ons van huis wegroept leidt ons door een ster.
We weten niet hoe en waar de ster ons heen zal leiden;
we weten alleen dat we het Enige Ware Licht zullen vinden!

16. Koor | As with gladness (Uit Bethlehem)
J.H. Maunder

As with gladness men of old did the guiding star behold,
as with joy they hail’d its light, leading onward, beaming bright;
so, most gracious Lord, may we evermore be led to Thee.

As with joyful steps they sped, Saviour, to Thy lowly bed,
there to bend the knee before Thee Whom Heav’n and earth adore;
so may we with willing feet ever seek Thy mercy-seat.
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Come unto Me, all you who are weary and heavy laden.
Take My yoke upon you and learn of Me.
Take My yoke upon you, for I am gentle
and I will give you rest”.

Rise up! Rejoice, ye children of Jehovah! Rejoice, ye people of the Lamb.
Rise up! Rejoice and sing an alleluia.
Let the people proclaim and rejoice in the name of their God.

Sing out! Rejoice! Give praise unto Jehovah. Bring honnor to the Lamb.
Sing out! Rejoice and shout an alleluia.
Let the people proclaim and rejoice in the name of their God.

Rise up! Rejoice! Rise up! Rejoice!

Vertaling

Sta op! Verheug u kinderen van Jehova, volgelingen van het Lam.
Sta op! Verheug u en zing halleluja.
Laat alle mensen het verkondigen
en zich verheugen in de naam van de Heere!

Zing het uit! Verheug u! Breng lof aan Jehova, breng eer aan het Lam.
Zing het uit! Verheug u en roep een halleluja uit.
Laat alle mensen het verkondigen
en zich verheugen in de naam van de Heere!
Zing “Halleluja”. Groot zijn de werken van de Heere!
God is eer en lof waardig.

Is dit de Christus, de Beloofde,
deze Man van vrede en liefde?
Aanschouw de glorie van de Zoon.
“Gelovigen kom. Zoekers kom. Alle mensen kom.
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want ik ben zachtmoedig
en Ik zal u rust geven”.

Sta op! Verheug u kinderen van Jehova, volgelingen van het Lam.
Sta op! Verheug u en zing halleluja.
Laat alle mensen het verkondigen
en zich verheugen in de naam van hun God!

Zing het uit! Verheug u! Breng lof aan Jehova, breng eer aan het Lam.
Zing het uit! Verheug u en roep een halleluja uit.
Laat alle mensen het verkondigen
en zich verheugen in de naam van hun God!

Sta op! Verheug u!
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