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PROGRAMMA
KERSTUITZENDING
17 DECEMBER 2021, 19.15 UUR
met o.a. tafelgesprekken, psalmen, kerstliederen, een meditatie en
kerstverhaal

Sprekers:
Tafelgast o.a. Kees van der Staaij
Presentator Jacques Rozendaal
Meditatie door ds. G.W.S Mulder
Kerstverhaal door Ruth Roos

Muziek:
Mark Brandwijk (piano)
Willemijn de Munnik (zang)
Danzi (strijkkwartet)

sgp.nl

SAMENZANG
Zingen: 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.

De hemelse englen
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.
Zingen: Psalm 68 vers 10 (ritmisch)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Zingen: Psalm 98 vers 1 en 2 (ritmisch)
1.
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien groten God, Die wondren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

2.
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Zingen: Lofzang van Maria vers 1 en 3 (iso-ritmisch)
1.
3.
Mijn ziel verheft Gods eer;
Hoe heilig is Zijn naam!
Mijn geest mag blij den HEER
Laat volk bij volk te zaâm
Mijn Zaligmaker noemen,
Barmhartigheid verwachten;
Die, in haar lagen staat,
Nu Hij de zaligheid,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
Door al de nageslachten.
Zingen: Hoor de engelen zingen d'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!

START UITZENDING
Opening Studio SGP
Tafelgesprek met o.a. Kees van der Staaij
Politieke actualiteiten
Terugblik op het jaar 2021 en op het leven van Bas van der Vlies
Zingen: Psalm 6 vers 9 (iso-ritmisch)
De HEER' wild' op mijn ker - men,
Zich over mij ontfermen;
Hij heeft mijn stem verhoord,
De HEER zal, op mijn smeken,
Geen hulp mij doen ontbreken;
Hij houdt getrouw Zijn woord.

Tafelgesprek met o.a. Kees van der Staaij
Vooruitblik op het jaar 2022

Kijkersvragen
Video - wat denken de mensen op straat?
‘Wat vieren we met Kerst?’
Meditatie
Politiek met een open Bijbel (door ds. G.W.S. Mulder)

Haggaï 2 vers 1 tot 10:
1. Op den vier en twintigsten dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van den koning
Darius.
2. In de zevende maand, op den een en twintigsten der maand, geschiedde het woord des HEEREN
door den dienst van den profeet Haggai, zeggende:
3. Spreek nu tot Zerubbabel, den zoon van Sealthiël, den vorst van Juda, en tot Josua, den zoon van
Jozadak, den hogepriester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende:
4. Wie is onder ulieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig
ziet gij hetzelve nu? Is dit niet als niets in uw ogen?
5. Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak,
hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de HEERE; en werkt, want Ik ben met u,
spreekt de HEERE der heirscharen;
6. Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en
Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet!
7. Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de
hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.
8. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit
huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen.
9. Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen.
10. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der
heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.
Tekst: Haggaï 2:7-8a
Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen,
en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen
komen tot den Wens aller heidenen
Zingen: Psalm 99 vers 1 (iso-ritmisch)
God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

Zingen: 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.

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!

Kerstverhaal (10+)
Kerstvrede
Zingen: O Holy Night
O Holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Til He appeared and the soul felt it’s worth
A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn’

Nederlandse vertaling:
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan

Fall on your knees,
Oh hear the angel voices,
Oh night divine, oh night when Christ was born.
Oh night divine, oh night when Christ was born.

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht.
o, nacht dat Jezus kwam

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

Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Fall on your knees,
Oh hear the angel voices,
Oh night divine, oh night when Christ was born.
Oh night divine, oh night when Christ was born

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

MINICONCERT
Zingen: Op U mijn Heiland
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zingen: Een roze fris
Een roze, fris ontloken,
uit tere wortel kwam,
want d’ oudheid had gesproken:
“Zij bloeit uit Jesse’s stam”.
Die heeft een bloem gebracht
al in de koude winter
te midden van de nacht.

Die bloem, zo klein en teder,
met hare geur zo zoet,
brengt ons de zonne weder,
die ’t duister wijken doet.
O Jezus, mens en God,
bij U is wel geborgen
ons aards en eeuwig lot.

Zingen: Rejoice in the land of Zion (naar Zacharia 9:9 en 10)
Rejoice, rejoice, rejoice in the land of Zion
Rejoice sing aloud in the name of the Lord o children of Jerusalem
O daughter of Zion, o children of Jerusalem.
All through the land of Zion, rejoice and lift your voices,
Shout from the hills and the valleys and the plains, o children of Jerusalem
Rejoice, sing aloud, sing a song in the name of the Lord
All over the land of Zion, over Jerusalem
everybody shouts from the hills and the valleys and the plains: rejoice!
Zingen: Wij staan aan een kribbe
Wij staan aan een kribbe,
aanschouwen de bron.
De oorsprong der schepping,
de rijzende zon:
dit leven zal stralen,
door God Zelf bemind.
Wij groeten de toekomst,
gevat in dit Kind.

Hoe diep ook het duister
waarin Hij verschijnt,
Zijn ster aan de hemel
heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron
in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen
wint hier al aan kracht!

Zingen: Lofzang van Simeon
Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Instrumentaal intermezzo
Zingen: In His love
Christ has come to be our shepherd,
he has come to be our guide.
Though we walk the path of darkness,
Christ will lead us to the night.

Nederlandse vertaling:
Christus is gekomen om onze Herder te zijn.
Hij is gekomen om onze Gids te zijn.
Ook al lopen we op het pad van de duisternis,
Christus zal ons leiden door de nacht.

Christ has come to bring salvation,
He has come to be our light.
Christ has come to bring forgiveness,
Jesus is the gift of life.

Christus is gekomen om verlossing te brengen.
Hij is gekomen om ons licht te zijn.
Christus is gekomen om vergeving te brengen,
De komst van Jezus is het grootste geschenk van het leven.

In his love, we have victory,
in His sacrifice we have hope again.
In His cross we have glory;
in His love, we have life.

Door Zijn liefde, kunnen wij overwinnen.
Door Zijn offer hebben we nieuwe hoop.
Door Zijn kruis is er heerlijkheid.
Door Zijn liefde is er leven.

We will dwell in the spirit of God’s holy gift
of grace.
We will worship Him and serve Him.
We will sing to give Him praise.

We zullen verblijven in de Geest van Gods heilige gift van
genade.
We zullen Hem dienen en aanbidden.
We zullen zingen om Hem eer te geven.

We will tell of His goodness,
we will share the peace of Christ.
We will tell the wondrous story,
Jesus is the gift of life.

We zullen vertellen van Zijn goedheid.
We zullen de vrede van Christus delen.
We zullen vertellen over het wonderlijke verhaal.
De komst van Jezus is het grootste geschenk van het leven.

In his love, we have victory,
in His sacrifice we have hope again.
In His cross we have glory;
in His love, we have life.

Door Zijn liefde, kunnen wij overwinnen.
Door Zijn offer hebben we nieuwe hoop.
Door Zijn kruis is er heerlijkheid.
Door Zijn liefde is er leven.

God loved the world, and He sent His Son
that we might believe in Him.
If we believe, we will never die.
Christ will bring eternal life.

God hield zoveel van de wereld, dat Hij Zijn Zoon zond,
zodat we in Hem kunnen geloven.
Als we in Hem geloven, zullen we nooit verloren gaan.
Christus zal ons dan eeuwig leven geven.

In his love, we have victory,
in His sacrifice we have hope again.
In His cross we have glory;
in His love, we have life.

Door Zijn liefde, kunnen wij overwinnen.
Door Zijn offer hebben we nieuwe hoop.
Door Zijn kruis is er heerlijkheid.
Door Zijn liefde is er leven.
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