









Volkskerstzang
Mede mogelijk gemaakt door:  

Excelsior Hagestein & Hervormd Hagestein - Hoef en Haag 

Dirigent: Dirk van Mourik  
Orgel: Martijn Borsje  

Meditatie: ds. Brendeke



Inleidend orgelspel  

Komt allen tezamen 
Excelsior 

 

Opening 
Albert van der Linden 

In de stad van Koning David 
Martijn Borsje 

 

1. Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3. De hemelse engelen  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. Komt allen tezamen,  
komt verheugd van harte  
Bethlehems stal in den geest bezocht  
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren 
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

1. In de stad van koning David 
met een stal als onderdak, 
ziet een moeder naar haar kindje, 
liggend in een voederbak. 
't Is Maria die ons bracht 
Jezus, in de winternacht.

2. Hij die groot is en verheven 
is een pasgeboren Kind, 
is in hooi en stro gelegen, 
waar Hij dieren bij zich vindt. 
God, getrouw aan al de zijnen, 
wordt de kleinste van de kleinen.

3. Jezus, blijf maar bij ons leven 
met Uw kinderlijke Geest. 
Doe ons danken, doe ons delen, 
voer ons naar Gods eeuwig feest. 
Kindje dat Maria baarde, 
maak het licht alom op aarde



Nu zijt wellekome  
Excelsior  

 

Lezen van de kerstgeschiedenis 
Arco en Nanne 
Lukas 2: 1-14 

Orgel improvisatie “Christmas Carols” 
Martijn Borsje 

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 op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer  
Kyrie eleis

2. 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

De geboorte van Jezus 
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat 
heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats 
toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om 
ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van 
Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, 
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden 
met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij 
daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar 
eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er 
voor hen geen plaats was in de herberg. 

De herders en de engelen 
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's 
nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij 
hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.     
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is 
de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het 
teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.  
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God 
loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen 
een welbehagen.



Stille nacht 
Excelsior 

 

Meditatie 
Ds. Brendeke 

Hoor de Eng’len zingen d’eer 
Excelsior 

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 G'Uw rijkdom ontzegd,  
werd G'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. 
Amen! Gode zij eer  
Amen! Gode zij 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,  
zingt met algemene stem,  
voor het kind van Bethlehem!  
Hoor de engelen zingen d' eer  
van de nieuwgeboren Heer!

2. 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!



Daar is uit ’s wereld duist’re wolken 
Martijn Borsje 

 

Midden in de winternacht  
Martijn Borsje 

 

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood.

3. Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treen.

2. Gij wilt met vrede tot ons komen, 
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
Het juk is van de hals genomen, 
God lof, wij zijn geen slaven meer! 
De staf des drijvers ligt verbroken, 
aan wie ons hart zich had verkocht, 
en 't wapentuig in brand gestoken 
van hem, die onze ziele zocht

4. o Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid!

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! 

4. 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!



Muzikaal intermezzo “Away in a Manger” 
Excelsior 

Gedicht 
Anneke de Jong 

Eer zij God in deze dagen 
Excelsior  

 

Sluiting  
Ds. Brendeke 

1. Eer zij God in onze dagen  
Eer zij God in deze tijd  
Mensen van het welbehagen  
Roept op aarde vrede uit  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo

2. 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  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo

3. Lam van God Gij hebt gedragen  
Alle schuld tot elke prijs  
Geef in onze levensdagen  
Peis en vree kyrieleis  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo

Kerstfeest is gedenken 
dat een Kind op aarde kwam 
die de schuld van velen 
op Zijn sterke schouders nam. 

Kerstfeest is deemoedig 
in de stille nacht te staan, 
met het hoofd gebogen 
naar de schaam’le stal te gaan.  

Kerstfeest is te weten 
dat er eeuwig leven wacht 
van een hemelluister 
en een zilv’ren sterrenpracht.



Ere zij God  Indien mogelijk staande 
Martijn Borsje 

Uitleidend spel “Marys Boy Child”  
Excelsior  

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,  
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 den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen



Na de Kerstzangavond bent u van harte welkom om met elkaar na te 
praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Wij wensen u goede Kerstdagen  
en een voorspoedig Nieuwjaar toe. 

Heeft u, heb jij belangstelling voor muziekvereniging 
“Excelsior”? kijk op www.excelsiorhagestein.nl 

Graag nodigen wij u uit voor de kerkdiensten  
die gehouden worden in de komende weken. 

http://www.excelsiorhagestein.nl

