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CHRISTMAS CAROLS BIJ ENTREE 

ORGELSPEL BIJ BINNENKOMST  

 Buxtehude - Lobt Gott, ihr Christen allzugleich BuxWV 202  

 Matter - Wees welkom, Immanuel  

WELKOM DOOR DOMINEE J. DE KLERK 

 Nu daagt het in het oosten    - Samenzang 

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 d'eeuwenlange nacht.  

Een nieuwe dag gaat prijken  

met ongekende pracht.  

 
3. Zij, die gebonden zaten  

in schaduw van de dood,  

van God en mens verlaten –  

begroeten 't morgenrood.   

 
4. De zonne, voor wier stralen  

het nacht'lijk duister zwicht,  

en die zal zegepralen,  

is Christus 't eeuwig licht!  

 

5. Reeds daagt het in het oosten,  

het licht schijnt overal:  
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Hij komt de volken troosten,  

die eeuwig heersen zal 
 

LEZING VAN HET KERSTEVANGELIE UIT LUCAS 

 Mendelssohn - Hark! The herald angels sing   - Klarinetkwintet 

 Mozart - Due pupille amabilli - ASH Choir & Klarinetkwintet 

 Mozart – Mi lagnero tacendo - ASH Choir & Klarinetkwintet 

 

 Nu zijt wellekome    - Samenzang 

1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.  

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  

Kyrieleis.  

 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  

Daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.  

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,  

Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.  

Kyrieleis.  

 

3. D' herders op den velde hoorden een nieuw lied,  

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  

"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;  

Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar. 

" Kyrieleis.  

 
4. D'heilige drie Koon'gen / Wijzen uit het Oosten uit zo verre land,  
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zij zochten onze Here met offerhand.  

Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud  

t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt.  

Kyrieleis.  

 

 P. Simon - Bridge Over Troubled Water  - ASH Choir  

 I. Gordon – Unforgettable   - ASH Choir  

 

 Midden in de winternacht   - Samenzang 

1. 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!  

 

2. Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  

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!  

 

3. 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!  
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4. Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,  

want de nacht is niet meer ver, bode van de luister,  

die ons weldra op zal gaan: herders, blaast uw fluiten aan.  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

 

 J.S. Bach – Prelude in D Minor     - Klarinetkwintet 

 F. Xaver Gruber - Silent Night   - Klarinetkwintet 

 

 Silent Night / Stille Nacht   - Samenzang 

1. Stille Nacht, Heilige Nacht.  

Davids Zoon, lang verwacht,  

Die miljoenen eens zaligen zal  

Werd geboren in Bethlehems stal.  

Hij, der schepselen Heer  

Hij, der schepselen Heer.  

 

2. Hulp'loos kind, heilig kind,  

Dat zo trouw zondaars mint.  

Ook voor mij hebt Ge Uw rijkdom ontzegt,  

Werd Ge in stro en in doeken gelegd.  

Leer m'U danken daarvoor  

Leer m'U danken daarvoor.  

 

3. Stille Nacht, Heilige Nacht, Heil en vree wordt gebracht,  

Aan een wereld, verloren in schuld.  

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
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Amen! Gode zij eer, Amen! Gode zij eer.  

 

 C. Porter - You’d be so nice to come home to - ASH Choir  

 A. Beck – Velvet Shoes    - ASH Choir  

 F. Peeters - Ons is geboren een kindekÿn  - Orgelspel 

 M. Leontovich – Carol of the Bells  - ASH Choir  

 J. F. Coots – Santa Claus is coming to town - Klarinetkwintet 

 

SLOTWOORD 

 Ere zij God     - Samenzang 

Ere zij God, ere zij God,  

in den hoge, in den hoge, in den hoge.  

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen.  

 

Ere zij God in den hoge,  

Ere zij God in den hoge.  

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen.  

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.  

 

Ere zij God, ere zij God,  

in den hoge, in den hoge, in den hoge.  

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen.  

Amen, amen.  
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ORGELSPEL BIJ UITLOOP  

 De Klerk - Partita over O zalig, heilig Bethelehem 

 

 

 
Aan dit concert werkten mee: 
 

• ASH Community Choir  
o onder leiding van Liat Alkan-Heymann 
o pianiste Marie Searles 

• Klarinetkwintet van Muziekvereniging Excelsior bestaande uit 
o Bojanna Koster 
o Netty Bruekers 
o Pauline Rijskamp 
o Ronald de Zee 
o Vincent Fleurke  

• Cantor organist Rijk Jansen 

• Dominee Jilles de Klerk 

• Nicolette Senf | TINT Projecten – regie 
 
Dit Kerstconcert werd mogelijk gemaakt door Stichting Wassenaars 
Platform voor Cultuur, Muziek en Welzijn. 
 
 
 
 
Na afloop van deze dienst wordt bij de uitgang uw financiële bijdrage ge-
vraagd ter bestrijding van de kosten die het Dickens Kerstconcert met zich 
meebrengen. Als richtbedrag geven we u graag € 5,- p.p. ter overweging. 
Heel hartelijk dank. 


