
Hartelijk welkom bij ons online Doelenconcert 
 
De dirigent, leden en bestuur van “Vox Jubilans” heten u hartelijk welkom bij de 
uitzending van het 47e doelenconcert. Dit concert vond plaats op 2e Kerstdag 2019.  
 
In 1968 was het de eerste keer dat ons koor optrad in de, op dat moment, grootste en 
mooiste concertzaal van Nederland. Dit jaar loopt alles anders voor iedereen, zo ook 
voor ons koor. Het geplande kerstconcert op Tweede Kerstdag dit jaar kon niet 
doorgaan. De plannen om een kerstconcert op te nemen op 22 december in de Sint 
Jan gingen ook niet door. Vervolgens hebben we besloten om het concert van vorig 
jaar uit te zenden, omdat velen ons kerstconcert op Tweede Kerstdag zullen missen.  
 
Het concert begint met een gevarieerd programma van kerstliederen zoals het 
indrukwekkende Eens was het nacht op aarde (P. stolk), Stille nacht (K. Shaw/ A.van 
Vliet), Nativity Carol (J. Rutter), Child of the star adoration (C. Kirkland) en klassieke 
werken zoals Lift up your heads uit de Messiah (Händel). Ook kunt u genieten van 
een solo van de sopraan en een instrumentaal intermezzo.  
 
Tijdens dit concert in 2019 werd voor de eerste keer het kerstoratorium “Op weg 
naar het Licht” uitgevoerd; gecomponeerd door Johan Bredewout, met prachtige 
teksten van Hans de Ruiter. Er zijn meerdere oratoria van de hand van Johan 
Bredewout; dit oratorium schreef hij op verzoek van ons koor, speciaal voor dit 
kerstconcert. In dit oratorium wordt in muziek en tekst het verlangen uitgedrukt 
naar een leven in gerechtigheid en vrijheid, verlost van het kwaad, van de duisternis, 
zoals de HEERE dat in Zijn scheppingsplan eens bedoelde. De komst van de Heere 
Jezus in de kribbe van Bethlehem is de vervulling van Gods belofte; “Ik ben het Licht 
der wereld” zegt de Heere Jezus zelf!  
 
Medewerking werd verleend door Margreet Rietveld (sopraan), Marjolein de Wit 
(fluit), Anja van der Maten (hobo), Arjan en Edith Post (trompet), Antoine Janssen 
(fagot), Jaap Klootwijk (percussie), Marcel van de Ketterij (orgel), Johan Bredewout 
(vleugel), Ensemble Jochanan (strijkerskwintet) en ds. M. Messemaker (spreker). De 
algehele leiding was in handen van André van Vliet. 
 
We zijn dankbaar dat Henk Zeggelaar zijn gemaakte beelden van dit concert heeft 
willen monteren en daar de geluidsopname van STH records onder heeft gezet!  
 
Als u uw waardering voor deze uitzending wilt tonen, wijzen wij u graag op de 
mogelijkheid om een gift over te maken, via de QR-code die aan het einde van de 
uitzending zal worden getoond. U kunt ook een gift overmaken naar onze 
bankrekening (IBAN NL80 RABO 0366878611) t.n.v. Vox Jubilans onder vermelding 
van ‘Kerst 2020’. 
 
Wij wensen u een mooi concert toe!  



1. Koor | Eens was het nacht op aarde   P. Stolk, tekst H. Roth-Veltman 
 
Eens was het nacht op aarde, een diepe duistere nacht. 
De mensen hadden zonde over de aard’ gebracht.  
Toen is het Licht geboren, herscheppend kwam Gods Woord. 
En juichend’ eng’lenstemmen werden op aard’ gehoord. 
 
De herders hoorden zwijgend dat machtig eng’lenkoor.  
Het lied, Gods evangelie, drong in hun harten door. 
Ze mochten woorden horen, ze hebben ’t Woord gezien. 
Wat waren ze vol blijdschap en dankbaar bovendien. 
 
En ieder die het hoorde was vol verwondering. 
God is hier komen wonen, Hij werd een sterveling. 
God is hier komen wonen, Hij werd een sterveling. 
Licht! Licht! ’t Licht is geboren! 
 
2. 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.  
 
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,  
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. 
 
  



3. Koor | Lift up your heads, o ye gates       G.F. Händel  
(uit de Messiah: psalm 24: 7-10) 

 
Lift up your heads, o ye gates,  
and be ye lift up, ye everlasting doors, 
and the King of glory shall come in. 
 
Who is this King of glory? 
The Lord strong and mighty,  
the Lord mighty in battle.  
 
Who is this King of glory? 
The lord of hosts, 
He is the King of glory. 
 

Hef uw hoofden op, o poorten, 
en verhef u, eeuwige deuren, 
opdat de Koning der ere binnengaat. 
 
Wie is deze Koning der ere? 
De HEERE, sterk en geweldig,  
de HEERE, geweldig in de strijd. 
 
Wie is Hij, deze Koning der ere? 
De HEERE van de legermachten, 
Hij is de Koning der ere. 

 
4. Sopraan | How beautiful are the feet       G.F. Händel 

(uit de Messiah: Romeinen 10:15) 
 
How beautiful are the feet 
of them that preach the gospel of peace 
and bring glad tidings of good things. 
 

Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, 
die het evangelie van vrede prediken,  
en de blijde boodschap verkondigen.

5. Hallelujah!              L. van Beethoven 
(uit oratorium “Christus am Ölberge”)  

 
Hallelujah unto God’s almighty Son.  
Praise the Lord, ye bright angelic choirs 
in holy songs of joy. 
Man, proclaim His grace and glory. 
Hallelujah unto God’s almighty Son.  
Praise the Lord in songs of joy. 
O praise the Lord in holy songs of joy. 
 

Halleluja voor de almachtige Zoon van God. 
Loof de Heere, stralende engelenkoren 
met heilige liederen vol vreugde.  
Mens, verkondig Zijn genade en heerlijkheid.  
Halleluja voor de almachtige Zoon van God. 
Loof de Heere met liederen vol vreugde. 
O loof de Heere met heilige liederen vol vreugde.

6. Instrumentaal Intermezzo | Kerstfantasie     J. Mulder 
 

  



7. Koor | Nativity Carol (In schaam’le doeken)     J. Rutter 
 
In schaam’le doeken gehuld ligt een hulp’loos Kind, 
dat, ondanks onze schuld, ons toch zeer bemint. 
 
Refrein 
Heel lang geleden is Hij verschenen  
om Zijn leven voor ons te geven. 
Want Jezus kwam voor u 
en dat gedenken wij nu. 
 
Engelen zingen zo schoon.  
In deze heil’ge nacht wordt door de komst van Gods Zoon 
herders verlossing gebracht. 
Refrein 
 
Dat Uwe liefde groot in onze harten kom. 
Haal ons uit onze nood, maak ons Uw eigendom. 
Refrein 
 
8. Koor |Kind Dat God ons gaf       C. Yuill, arr P. Stolk 
               Tekst: I. v. Boven 
Kind Dat God aan ons gaf, wonderbare Raadsman, 
Koningszoon, sterke Held; Vorst Die vrede geeft. 
Hij draagt de heerschappij en grondt Zijn koninkrijk. 
Aan wie in ’t donker dwalen brengt Hij het licht.  
 
’t Woord van God kwam tot ons, wilde bij ons wonen, 
gaf Zijn leven, gaf Zichzelf, overwon de dood. 
Want God had ons zo lief: Hij gaf Zijn een’ge Zoon;  
voor Hem moest ’t donker wijken, want Hij is het Licht.  
 
Hij is Heer’, Opperheer’; allerhoogste Koning. 
Boven ’t al staat Zijn Naam; Lam Gods op de troon. 
Die Koning komt eens weer en vestigt dan Zijn rijk: 
het donker wordt verdreven door ’t blijvende Licht!  
 
  



9. Koor & Sopraan | Stille nacht      K. Shaw, arr. A. van Vliet 
 
Stille nacht! Heil’ge nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen zaligen zal, 
werd geboren in Bethlehems stal; 
Hij der schepselen Heer’, 
Hij der schepselen Heer’.  
 
Heere, maak ons waardig, door Uw komst op aarde. 
Geef ons vreed’ en breng ons vreugd’.  
Maak ons één door Uw Geest en Uw kracht. 
Vul ons hart met Uw hemels licht. 
Wij prijzen U, o Heer’, wij aanbidden U, o Heer’. 
Wij zeggen: “Amen”, o Heer’.  
 
Stille nacht! Heil’ge nacht!  
Vreed’ en heil wordt gebracht, 
aan een wereld verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij d’eer! 
Amen, Gode zij d’eer! Amen!  
 
10. Samenzang | Hef aan, hef aan een luide zang 
 
Hef aan, hef aan een luide zang, 
laat al wat leeft het horen! 
Laat blij het lied door groot en klein 
op deze dag gezongen zijn, 
dat Jezus is geboren! 
 
Hij zetelt in geen trots paleis 
vol pracht en praalvertoning. 
Hem wacht geen purper en geen kroon; 
een houten krib, dat is Zijn troon, 
een stal, zie daar Zijn woning! 
 
Hef aan, het hart vol dank en lof, 
laat aard’ en hemel ’t horen! 
Hef aan, roept uit tot God, Die leeft, 
Die aard’ en hemel blijdschap geeft, 
want Jezus is geboren! 
 
  



11. Koor & Sopraan | Child of the star adoration   R. Vader, C. Kirkland 
 
Sleep in my arms 
precious Child of the star, 
although You are mine, 
I know Whose Child You are. 
Our Lord’s loving care  
has brought us this far, 
so sleep in my arms  
precious Child of the star.  
 
What is His plan for You, my little One? 
Born to be King, yet You’re my infant Son. 
And now that You’re here, 
God’s plan has begun, 
for I know in my heart 
that Messiah has come. 
 
So long we have waited 
in the darkness of night. 
So long we have waited to have You here 
with us, the Source of all light.  
 
What shall He ask of You my Jesus dear? 
I feel so much joy, yet I also have fear, 
for what lies ahead,  
that will take You from here. 
But, for now gently rest; 
Your Father is near.  
 
Thou didst leave Thy throne 
and Thy kingly crown, 
when Thou camest to earth for me. 
But on Bethlehem’s home,  
there was found no room 
for Thy holy nativity. 
O come to my heart Lord Jesus, 
there is room in my heart for Thee. 

Slaap in mijn armen 
kostbaar Kind, 
hoewel Je van mij bent, 
weet ik Wiens Kind Je bent. 
De liefdevolle zorg van onze Heere  
heeft ons tot nu toe geholpen, 
dus slaap maar in mijn armen,  
kostbaar Kind.  
 
Wat is Zijn plan voor Jou, mijn Kleine? 
Je bent geboren om Koning te zijn, 
maar nu ben Je mijn kleine Zoon. 
En nu Je hier bent, is Gods plan begonnen, 
want ik weet in mijn hart 
dat de Messias is gekomen. 
 
We hebben zo lang gewacht 
in het donker van de nacht. 
We hebben zo lang gewacht om de Bron 
van al het licht bij ons te hebben.  
 
Wat zal Hij van Je vragen, mijn dierbare 
Jezus? Ik voel zoveel vreugde maar ik ben 
ook bang voor wat gaat komen, 
voor wat Jou weer van hier zal nemen. 
Maar rust nu maar; 
Je Vader is dichtbij.  
 
U verliet Uw troon  
en Uw koninklijke kroon, 
toen U op aarde kwam voor mij. 
Maar in Bethlehem 
was er geen plaats 
voor U om geboren te worden.  
O kom in mijn hart Heere Jezus, 
er is in mijn hart plaats voor U.  

 
  



Holy Child of God, we adore You now. 
Like the wise-men bowed, 
we kneel before You now.  
And our gifts we bring as an offering. 
Lord, we’ve gathered here 
to worship You alone.  
 
For You alone are worthy, 
Christ the Lord.  
We’ll give You all the glory,  
Christ our Lord. 

Heilig Kind van God, we aanbidden U nu. 
Zoals de wijzen bogen, 
knielen wij voor U.  
En we brengen onze geschenken als een 
offer. Heere, wij zijn hier om U alleen te 
aanbidden.  
 
Want U alleen bent waardig, 
Christus de Heere. 
We geven U al de eer, 
Christus onze Heere.

  
12. Koor | A merry carol of the bells   R. Vader, J. Rouse, arr. C. Kirkland 
 
Ring Christmas bells, merrily ring,  
tell all the world: Jesus is King. 
Loudly proclaim with one accord  
the happy tale, welcome the Lord. 
Come, all ye people join in the singing, 
repeat the story told by the bells. 
Ring Christmas bells, sound far and near; 
the birthday of Jesus is here. 
 
God rest ye merry gentlemen,  
let nothing you dismay. 
Remember Christ our Savior  
was born on Christmasday,  
to save us all from satan’s pow’r  
when we were gone astray.  
O, tidings of comfort and joy. 

Kerstklokken, luid vrolijk,  
vertel de hele wereld: Jezus is Koning. 
Roep het mooie verhaal luid uit 
op één accoord, verwelkom de Heere. 
Kom mensen, doe mee met zingen, 
herhaal het verhaal dat de klokken vertellen. 
Luid kerstklokken, laat het ver en dichtbij 
klinken; Jezus is nu geboren.  
 
God geeft u vreugde, mensen, 
laat niets u ontmoedigen. 
Weet dat Christus onze Redder  
is geboren op het kerstfeest, 
om ons te redden van de macht van satan, 
als we afgedwaald zijn. 
O, boodschap van troost en vreugde!  

13. Samenzang | Daar is uit s’werelds duist’re wolken 
 
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. 
 

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 wond’ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 

  



14. Voorwoord | Kerstoratorium “Op weg naar het Licht” 
 
Eeuwenlang hebben generaties van mensen uitgekeken naar de komst van de 
Messias, de beloofde Verlosser. Profeten en psalmdichters, allemaal hebben ze 
uitdrukking gegeven aan het verlangen naar de vervulling van de belofte door God 
gegeven, dat eenmaal de wereld verlost zou worden uit de duisternis van zonde en 
kwaad.  
 
Waar duisternis in de Bijbel staat voor de ellende waarin de mens leeft, ver bij God 
vandaan, zo staat licht voor een nieuw leven in de nabijheid van de HEERE God: Een 
leven in gerechtigheid en vrijheid, verlost van het kwaad, zoals de HEERE dat in Zijn 
scheppingsplan eens bedoelde.  
 
Dit oratorium wil dat verlangen uitdrukken en ziet in de komst van de Heere Jezus in 
de kribbe van Bethlehem de vervulling van Gods belofte. De Heere Jezus zegt immers: 
“Ik ben het Licht der wereld”. Maar we blikken ook nog verder naar de uiteindelijke 
voltooiing als in het Nieuw Jeruzalem er geen zon of maan meer nodig is want de 
Heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.  
 
H. de Ruiter 
J. Bredewout 
 
15. Koor, sopraan & spreker | Kerstoratorium “Op weg naar het Licht” 
 
1) Instrumentaal: Ouverture “Nu zijt wellekome” 
 
2) O kom, wij roepen U 
 
1) O kom, o kom,  
wij roepen U met hart en mond. 
O kom, o kom, wij roepen U. 
Kom met Uw licht, Uw morgenstond. 
Verdrijf het donker van de nacht, 
en toon Uw grote overmacht. 
O kom, o kom, de mensen zijn zo bang. 
O kom tot ons, het wachten duurt zo lang. 
 
2) O kom wij staan met lege handen HEER 
breng in ons trieste lot een ommekeer. 
Neem woning in ons lege hart, 
het is zo donker en verward. 
O kom, o kom, wij bidden U te saam; 
o kom tot ons en toon Uw grote Naam.

3) O, kom, o kom,  
vervul het woord van Uw verbond. 
O kom, o kom, vervul het woord,  
leg ons een lied van vreugde in de mond. 
Zodat het uur van angst verdwijnt, 
en ’t licht van Uw genade schijnt. 
O kom, o kom, wij bidden U te saam; 
o kom tot ons, en toon Uw grote Naam. 



Lezing: Jesaja 9 vs. 1 
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van 
de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. 
 
3) Wij dwalen tastend in het duister  
 
Gij Schepper van het licht, 
toon ons Uw aangezicht. 
Verlos de mensheid van het kwaad, 
van liefdeloosheid en van haat. 
 
Wij dwalen tastend in het duister, 
zo ver verwijderd van Uw luister. 
Ons pad lijkt zinloos, zonder reden, 
er is geen toekomst dan het heden. 
De vragen vullen onze dagen, 
de stem verbitterd door het klagen, 
en zonder einde zijn de nachten, 
waarin we op de morgen wachten. 
 
Gij Schepper van het licht, 
toon ons Uw aangezicht. 
Verlos de mensheid van het kwaad, 
van liefdeloosheid en van haat. 
 
4) Uit de diepte (naar Ps. 130) 
 
Ik roep vanuit de diepte, 
tot U om hulp, o HEER’. 
Gij kunt verlossing zenden, 
voor U werp ik mij neer. 
O, laat Uw oor Zich neigen, 
vergeef op mijn gebed, 
mijn ongerechtigheden, 
red mij ,o HEERE, red! 
 
Ik heb mijn hoop gevestigd, 
op God de HEER’ Die leeft. 
Hij zal verlossing zenden, 
Die onze schuld vergeeft. 
Hij zal Zijn licht doen schijnen, 
de grote Mensenzoon. 
Hij zal de volken weiden, 
op Davids hoge troon. 



Lezing: Jesaja 60 vs. 1-3 
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over 
u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, 
maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En 
heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 
 
5) Maak u op 
  
Maak u op, Jeruzalem, word verlicht! 
Zijn zon gaat over u op. 
De volken leven in het donker. 
Op u zal Zijn licht schijnen,  
en de koningen zullen naar dat licht toekomen. 
Maak u op, Jeruzalem, word verlicht! 
Zijn zon gaat over u op. Zijn zon gaat over u op! 
 
6) Door de eeuwen  
 
Door de eeuwen dwalen in het donker 
mensen, zoekend naar het ware licht. 
Vol verlangen naar de eeuw’ge vrede,  
hopend op een heerlijk vergezicht. 
 

Gods beloften klinken in het duister, 
als een lichtstraal van de nieuwe dag. 
Hij wil ons uit angst en leed bevrijden, 
keert de tranen in een blijde lach. 

7) Hoe lang nog 
 
Wil toch niet langer dralen; 
het wachten duurt zo lang. 
Wil Gij het uur bepalen, 
o HEER’, wij zijn zo bang.  

Wij kijken vol verlangen  
uit naar de Mensenzoon, 
Die alle macht zal krijgen 
op David’s grote troon. 

 
Lezing: Lukas 1 vs. 26-32 
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 
Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27 naar een maagd die ondertrouwd was met 
een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd 
was Maria. 28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, 
begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen zij hem 
zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis 
van deze groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want 
u hebt genade gevonden bij God. 31En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en 
u zult Hem de Naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 
 
  



8) Magnificat 
 
Magnificat, anima mea,  
Dominum magnificat.  
(Mijn ziel maakt de HEERE groot) 
 
Met hart en ziel loof ik de HEER', 
want Hij brengt in mijn lot een keer. 
Mijn ziel zal zich in Hem verblijden, 
Hij maakt een einde aan mijn lijden. 
De macht van wapens en van geld, 
wordt door Hem buitenspel gesteld. 
Hij neemt genadig, vol erbarmen, 
wat zwak is in Zijn armen. 
Magnificat, anima mea,  
Dominum magnificat. 
 
Lezing: Micha 5 vs. 1 
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u 
zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, 
van eeuwige dagen af. 
 
9) Door de eeuwen 
 
Waar eens koning David werd geboren, 
maakt de HEERE Zijn belofte waar. 
Als het Kind Dat Hij ons geeft in Jezus, 
eind’lijk licht brengt op de donk’re aard. 
 
Lezing: Lukas 2 vs. 6-7 
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. 
 
10) Daar ligt in schamel stro 
 
Daar ligt in schamel stro een Kind 
en wie had kunnen denken, 
dat Hij aan ieder die gelooft, 
het ware licht zal schenken? 
Dat Hij in zwakheid juist de kracht 
van liefde ons wil tonen. 
En zo, in deze kleine Mens, 
God Zelf bij ons komt wonen? 



Wie ben ik, dat van al zo hoog, 
omringd door eng’lenzangen, 
in Hem, Die neerdaalt als een Kind, 
‘k mijn Redder mag ontvangen? 
 
Dat nu gerechtigheid en trouw  
de overhand gaan krijgen. 
Dat leugen, valsheid en bedrog 
voor altijd zullen zwijgen. 
Dan zullen alle mensen saam 
in vrede kunnen wonen. 
Geen enk’le stam of natie zal 
nog haat en nijd vertonen. 
 
Wij zoeken allemaal de HEER', 
door God aan ons gegeven. 
Waar Zijn gerechtigheid regeert,  
wij in Zijn vrede leven. 
 
11) Instrumentaal: Intermezzo “Ding dong” 
 
12) Door de eeuwen 
 
In de kribbe worden de verlangens 
van de mensen door de eeuwen waar. 
En het licht, dat deze nacht gaat schijnen, 
schenkt de mens een nieuwe dageraad. 
 
En de eersten, die het licht aanschouwen, 
zijn de herders, wakend in de nacht. 
Als de eng’len hen het nieuws vertellen 
van het jonge Leven in de stal.
 
Gods beloften klinken in het duister, 
als een lichtstraal van de nieuwe dag. 
Hij wil ons uit angst en leed bevrijden, 
keert de tranen in een blijde lach. 
 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Lezing: Johannes 1 vs. 9-11 
9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. 10 Hij 
was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 



13) Schaduw (arioso) 
 
Het licht schijnt zo helder 
in die nacht zo zwart. 
Toch blijven de mensen 
verblind en verhard. 
 
Hij komt tot de Zijnen 
met een hart zo groot. 
Toch kiezen ze liever 
voor donker en dood. 
 
Zo schijnen Zijn stralen 
door het hele huis. 
Maar valt op de kribbe 
de schaduw van ’t kruis. 
 
Lezing: Lukas 2 vs. 15–20 
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de 
herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat 
er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 En zij gingen met haast en 
vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien 
hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En 
allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd 
werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de 
herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en 
gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 
 
14) Herders, mensen, eng’lenkoren  
 
Herders, mensen, eng’lenkoren 
laten nu een loflied horen. 
Om het grote nieuws te melden, 
eens verkondigd in het veld;  
dat de vrede, die zij wensen, 
komen zal voor al Zijn mensen.  
De Verlosser is geboren; 
dat nu iedereen het hoort! 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
  



15) Hoor de eng’len zingen d’eer 
 
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer'. 
Gloria, gloria. 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Gloria, gloria. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door. 
Gloria in excelsis Deo.  
Zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer'! 
Gloria in excelsis Deo. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer’! 
Hosanna in excelsis. 
 
 

--- einde kerstoratorium --- 
 
 
16. Koor & Samenzang | Ere zij God        arr. J. v.d. Waart 
 
Ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 


