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www. abdijkerk.info
De Arie Molenkamp Stichting is
verantwoordelijk voor de geldwerving van
de activiteiten die de Werkgroep Open
Abdijkerk organiseert, zoals dit Open
Podium. De stichting doet regelmatig een

Kerstliederen
zingen met

beroep op fondsen en instellingen, maar dit
is in het huidige economische klimaat niet
altijd succesvol. Daarom stellen wij het erg

op prijs als u ons wilt steunen door toe te

Gregor Bak

treden tot de Vrienden van de Arie
Molenkamp Stichting. Wij vragen u dan
ons jaarlijks met een vast bedrag (minimaal
€ 15.00) te ondersteunen. Uw giften zijn
aftrekbaar (de Stichting is een ANBI
erkende instelling). Aanmelding is mogelijk
door uw jaardonatie over te maken op

rekeningnummer 1196.25.776 t.n.v. Arie
Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v.
Vriend. Vergeet niet uw (email) adres ter

Aanvang 15.30 uur
Toegang gratis

vermelden, zodat wij u op de hoogte
kunnen houden van onze activiteiten.

Alle informatie over onze activiteiten vindt u op:

www.abdijkerk.info
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Kerst in de Abdijkerk:
24 december:
18.30 uur
21.00 uur
23.00 uur

Kinderkerstviering
Tradionele kerstnachtviering
Carols and Lessons

Ds. W. Verkuyl
Ds. W. Verkuyl
Ds. J. Korf

25 december:
9.30 uur
11.00 uur

Kerstmorgenviering
Kerstmorgenviering

Ds. W. Verkuyl
Ds. J. Korf

Deze bijeenkomst werd voorbereid door de Werkgroep Open Abdijkerk
Organist: Henk Lemckert
zie ook: www.abdijkerk.info

Komt allen tezamen
Komt allen tezamen
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier
geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2 De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden.....
3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden.....
4 O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons
harte!
Komt, laten wij aanbidden.....

Hoor d’engelen zingen eer
Hoor de engelen 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,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis
Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyrie eleis

Heilige drie koningen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk myrrh'
wierook ende goud
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
Kyrie eleis

Hoe leit dit kindeke
Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer
Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer
En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer .

't Is geboren het god’lijk kind
't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde
't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt.
't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde
't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt!
't Is geboren het godd'lijk kind
't is geboren, het Godd'lijk Kind,
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, 't Godd'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.
't is geboren, het Godd'lijk Kind,
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, 't Godd'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.
In een stal ligt dat Godd'lijk Kind,
op wat stro moet 't Zijn leden spreien,
in een stal ligt dat Godd'lijk Kind,
waar Zijn moeder 't in doekjes windt.
't is geboren, het Godd'lijk Kind,
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, 't Godd'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

Er is een kindeke geboren
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Er is een roos ontsprongen
Er is een roos ontsprongen,
uit ene zuiv’re stam.
Die naar profeten zongen,
voortkwam uit Jesse’s stam.
Zij heeft haar bloem gebracht,
al in de koude winter.
In ‘t midden van de nacht.

Wij loven u Maria,
en ‘t Kind dat gij ons bracht.
Hij is ons aller vreugde,
het licht in duist’re nacht.
U kindj’ in deze stal,
aanbidden wij tezamen.
O Koning van ‘t heelal.
Er is een roos ontsprongen,
uit ene zuiv’re stam.
Die naar profeten zongen,
voortkwam uit Jesse’s stam.
Zij heeft haar bloem gebracht,
al in de koude winter.
In ‘t midden van de nacht.

Een ster ging op uit Israël
Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien
in de geboorte stal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Daar is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria

De herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar
Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde
van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
het kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
hun schaapkens aan d`engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar.

Stille Nacht
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.
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
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!

Betlehem, o uitverkoren stad
O kleine stad, o Bethlehem;
zo stil in deze nacht.
Het duister waakt, de wereld slaapt,
de sterren schijnen zacht.
Dan, midden in het donker,
een Licht dat helder schijnt.
De hoop en vrees van al wat leeft,
de duisternis verdwijnt.

Want Christus is geboren,
het plan van God begint.
De mensheid slaapt, de engel waakt,
aanbidt het godd'lijk Kind.
O sterren aan de hemel
schijn op dit wonder neer.
En breng Hem lof want eer zij God,
Zijn vrede daalde neer.
Zo onverwacht, zo ongedacht,
dit wonder in ons oog.
Gods eigen Zoon als mensenzoon,
het offer is zo groot.
En wie nog ligt te slapen
met hart en ogen dicht;
waakt op en vraag om Hem vandaag
en Christus brengt u licht.
Dit Heilig Kind van Bethlehem
zo kwetsbaar en zo klein;
zal op een dag, eens op een dag,
de grote Redder zijn.
De boodschap van het kerstfeest
wordt nu ook nog verteld.
O kom bij ons en blijf bij ons,
o kom Immanuel.

Ik kniel aan uwe kribbe neer
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.
2 Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
3 Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

O Kindeke klein
O Kindeke klein, O Kindeke teer
Uit hoge hemel daalt Gij neer
Verlaat uw Vaders heerlijk huis
Wordt arm en hulploos, draagt een kruis
O kindeke klein, O kindeke teer
O Kindeke klein, O Kindeke teer
Gij zijt onz´ uitverkoren Heer
Ik geef U heel het harte mijn
Ach, laat mij eeuwig bij u zijn
O Kindeke klein, O Kindeke teer

Midden in de winternacht
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!
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!

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!
Zie daar staat de morgenster,
stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan,
herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!

Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze dagen,
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelcis Deo (3x)
Eer zij God die onze vader en die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelcis Deo (3x)
Lam van God Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen Peis en vree kyrieeleis
Gloria in excelcis Deo (3x)

Wij wensen u fijne Kerstdagen!

