
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstzingen op de Markt 
 

Zondag 22 december 2019 
 

Raad van Kerken Middelburg 
 
  



Diverse 
 
Brassband: Shining Star – Peter Graham 
 
Welkom 
 
Samenzang: 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. 
 
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd’ in genade aan. 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
Midden in de winternacht 

 
   Midden in de winternacht ging de hemel open; 
   die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
   Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet? 
   Laat de citers slaan, blaas 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 danst gij niet? 
   Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
   laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
   Christus is geboren. 
 



Diverse:  O Come O Come Emmanuel 
 

O come o come Emmanuel 
and ransom captive Israel 
that mourns in lonely exile here 
until the Son of God appear. 
 

Refr.  Rejoice, rejoice, Emmanuel 
shall come to thee, o Israel. 
 
O come, thou dayspring, come and cheer 
our spirits by thine advent here. 
Disperse the gloomy clouds of night 
and death’s dark shadows put to flight. 
 

Refr.  Rejoice, rejoice, Emmanuel 
shall come to thee, o Israel. 
Rejoice, rejoice, Emmanuel 
shall come to thee, o Israel. 
 
O come thou key of David, come 
and open wide thy heavenly home. 
Make safe the way that leads on high 
and close the path to misery. 
 

Refr.  Rejoice, rejoice, Emmanuel 
shall come to thee, o Israel. 

 
Gebed van het Kerstfeest 
 
   God, er is geen donker zo zwart of U bent erbij, 
   en telkens weer brengt u licht in het donker, 

in ons leven en in deze wereld. 
   Nu wij de geboorte vieren van uw zoon Jezus, 
   geef dat het licht van het kerstfeest ook ons zal bereiken 
   en ons zal vullen met vreugde en liefde. 
   U ziet ons, en kent ons, en zoekt ons. 
   Wees heel dichtbij. Amen 



Zingen:  Nu zijt wellekome 
 

Nu zijt wellekome, Jesus, 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. 
Kyrieleis. 
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
 
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Z’offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
t’eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 

 
   Er is een roos ontloken  
 

Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 
 
Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 
Diverse:  Mag ik dan bij jou? 
Tekst en muziek: Rogier Wagenaar, Claudia de Breij, Sander Geboers. 
 

Als de oorlog komt, 
en als ik dan moet schuilen, 
mag ik dan bij jou? 



Als er een clubje komt, 
waar ik niet bij wil horen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
waar ik niet aan voldoen kan 
mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
wat ik nooit geweest ben, 
mag ik dan bij jou? 

 
Refrein: Mag ik dan bij jou schuilen, 

als het nergens anders kan? 
en als ik moet huilen, 
droog jij m'n tranen dan? 
 
Want als ik bij jou mag, 
mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
ik hou een kamer voor je vrij. 

 
Als het onweer komt, 
en als ik dan bang ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt, 
en 't is mij te donker, 
mag ik dan bij jou? 
 
Als de lente komt, 
en als ik dan verliefd ben 
mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt, 
en ik weet het zeker, 
mag ik dan bij jou? 

 
Refrein: Mag ik dan bij jou schuilen... 

 
Kerstevangelie Lucas 2: 1-20 
Vertaling: Bijbel in Gewone Taal, 2014. 



Samenzang: 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! 
Vrede en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk verveuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
O kindeke klein 

 
   O kindeke klein, o kindeke teer, 
   uit hoge hemel daalt Gij neer. 
   Verlaat uws Vaders heerlijk huis, 
   wordt arm en hulploos, draagt een kruis – 
   o kindeke klein, o kindeke teer. 
 
   O kindeke klein, o kindeke teer, 
   Gij zijt ons uitverkoren Heer. 
   Ik geef U heel het harte mijn. 
   Ach, laat mij altijd bij U zijn. 
   O kindeke klein, o kindeke teer. 
 
Diverse:  Oh holy night 



O holy night the stars are brightly shining 
It is the night of our dear Saviour's birth 
Long lay the world in sin and error pining 
Till He appeared and the soul felt its worth 
A thrill of hope the weary world rejoices 
For yonder breaks a new glorious morn 
 
Fall on your knees 
O hear the angels' voices 
O night, divine 
O night when Christ was born 
O night divine  
O night, o night divine 

 
Truly He taught us love for one another 
His law is love and His gospel is peace 
Chains shall he break, the slave is our brother 
And in His name, all oppression shall cease. 
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we 
With all our hearts we praise His holy name. 

 
Fall on your knees 
O hear the angels' voices 
O night, divine 
O night when Christ was born 
O night divine  
O night, o night divine 

 
Brassband: Christmas Swing - Dizzy Stratford 
 
Kerstboodschap  
 
Diverse:  All I Want For Christmas 
Tekst en muziek: Mariah Carey en Walter Afanasieff. 
 

I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
I don't care about the presents 



Underneath the Christmas tree 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true oh 
All I want for Christmas is you 

 
I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need, and I 
Don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 
I don't need to hang my stocking 
There upon the fireplace 
Santa Claus won't make me happy 
With a toy on Christmas day 

 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
All I want for Christmas is you 

 
All the lights are shining 
So brightly everywhere 
And the sound of children's 
Laughter fills the air 
And everyone is singing 
I hear those sleigh bells ringing 
Santa won't you bring me 
The one I really need 
Won't you please bring my baby to me? 

 
I don't want a lot for Christmas 
This is all I'm asking for 
I just wanna see my baby 
Standing right outside my door 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
Oh baby all I want for Christmas is you 



Samenzang: A Christmas Suite – Jan de Haan 
 
   O kom, o kom Immanuel 
 

O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
   ’t Is geboren, het godd’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 Ligt in doeken, het ligt in strooi, 
Jozef waakt bij het slapend kindje. 
't Ligt in doeken, het ligt in strooi. 
't Is zo arm maar zo wondermooi! 
 
'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! 

 
   Komt, verwondert u hier, mensen 
 

Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 



ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

 
   Joy to the world 
 

Joy to the world, the Lord is come! 
Let earth receive her King. 
Let every heart prepare Him room, 
and heaven and nature sing, 
and heaven and nature sing, 
and heaven, and heaven, and nature sing. 

 
Collecte 
 
Diverse:   Ik wens jou 
Tekst en muziek: Trinity. 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 
Refr.  een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 



Refr. een muur voor de wind... 
 
Ik bescherm je voor de wind,  
en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 
Refr.  een muur voor de wind... 

 
Kerstzegen 
 
   Geef ons genadig, goede God, 
   dat wij nu gaan in vrede. 
   Geen ander is aan onze zij 
   een licht, een schild, een God als Gij. 
   Ga met ons op onze wegen. Amen 
 
Zingen:  Eer zij God in onze dagen 
 

Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Brassband: White Christmas – Berlin, arr. Sparke 
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