
  Kerstconcert zaterdag 18 december 2021  

  in de Bethelkerk te Zwijndrecht, aanvang 14.30 uur  

   Programma 

1. Opening 
 
2. Samenzang: -Komt allen tezamen 
 
3. Cantare : -Gloria       W.A.Mozart 
    -Uit de hemel daalt Hij neer  French Carol 
    -Mary, did you know    A.v.Vliet 
    -Kom dichterbij      G.Nordqvist 
 
4. Solo optreden Liva 
 
5. Oriolus:  -Er is een Roos ontloken           M.Praetoius 
    -Gloria              Ch.Gounod 
    -A manger filled with live           S.DeFord 
    -Born is the light of the world S.DeFord 
 
6. Instrumentaal intermezzo  
 
7. Samenzang: -Hoor de engelen zingen d’eer 
 
8. Cantare  -Een kribbe vol genade    A.v.Vliet 
    -Nu zijt wellekome     A.v.Vliet  
    -Stille nacht      K.J.Mulder 
    -Gods liefde     M.d.Toom  
 
 
 

 Medewerkenden: 

 Gemengd Koor ‘Oriolus’    ●  Liva v.d. Hoeven, solozang 

 Mannenensemble ‘Cantare’   ●  André van Vliet, vleugel 

 Marjolein de Wit, dwarsfluit   ●  Niels Martin, orgel 

 

 



9. Solo optreden Liva 
 
10. Oriolus   uit de Cantate: ‘The road to Bethlehem’ 
    -Holy Child of Bethlehem  L.Larson 
    -Shepherds in de field   L.Larson 
    -Christ is born in Bethlehem L.Larson 
 
11. Sluiting 
 
12. Samenzang: -Ere zij God 

  

   samenzang liederen: 

HOOR DE ENGELEN ZINGEN D'EER  
 

1. 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! 
 

2. 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 engelen zingen d'eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
 

 
 

KOMT ALLEN TEZAMEN 
 

1. 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, 3x 
die Koning. 
 

2. De hemelse eng’len riepen eens de 
herders 
Weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 3x 
die Koning. 
 

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, 3x 
die Koning. 
 


