
 21 december 2022
Augustijnenkerk, Dordrecht

Kerstsamen zang
Kerstliederen | Psalmen | Orgelimprovisaties

Organist:  Gert van Hoef
Collecte:  Noodhulp Oekraïne



“ De energie van buiten  
maakt binnen comfortabel.”

Balanced living
Comfort binnen. Het hele jaar. Met de premium 
Ecodan warmtepompen van Mitsubishi Electric 
zorg je voor een voortreffelijk binnenklimaat. 
Duurzaam en met het hoogste rendement.  
Altijd behaaglijk warm en voldoende warm water 
voor het hele gezin. Met de Ecodan warmtepomp  
heb je in de winter én zomer een perfect 
gebalanceerd leefklimaat. Dat geeft energie.

Meer informatie vind je op balanced-living.nl

B i n n e n B u i t e n



PROGRAMMA

1. Opening

2. Komt allen tezamen   |   Samenzang

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. Stille nacht   |   Samenzang

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’.

Hulp’loos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,

wordt G’ in stro en in doeken gelegd.

Leer m’ U danken daarvoor.

Leer m’ U danken daarvoor.

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!



4. Psalm 145 : 1, 6 en 7

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER’,

Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer;

Ik zal den roem van Uwe majesteit

Verhogen tot in d’ eindlooz’ eeuwigheid;

‘k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.

De HEER’ is groot; al ‘t schepsel moet Hem prijzen;

Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.

Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

De HEER’ is recht in al Zijn weg en werk;

Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk.

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;

Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;

Dat ongeveinsd, in ‘t midden der ellenden,

Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;

Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;

Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

De HEER’ bewaart de ziel, die Hem bemint;

Maar Hij verdelgt, dien Hij godd’loos bevindt.

Mijn blijde tong zal roemen in den HEER’,

En alle vlees zal juichen tot Gods eer.

5. Kom tot ons, de wereld wacht   |   Orgelimprovisatie



Verbouwen?
Bel: (06) 29 26 84 48

www.jelierbouw.nl

h-a-h-bladen - mei 2019 - 130 x 90 mm - Jelier B adv-003-1 fc



6. Psalm 103 : 1 en 2

Loof, loof den HEER’, mijn ziel, met alle krachten;

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten;

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez’!

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;

Vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,

Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

Die in den nood uw Redder is geweest. 

D. Den Ouden - Installatie
badkamer water gas riolering dak lood en zink



Genieten van  
kerstmuziek en 
-verhalen

DE APP MET DUIZENDEN  
CHRISTELIJKE MUZIEK- EN VERTELCD’S 

• Grote collectie kerstmuziek

• Kerstverhalen voor jong
en oud

• Online muziek luisteren

• Nooit meer cd’s kopen

• App + luidspreker
vervangt je cd-speler

LUISTER DEZE KERST GRATIS MEE!

Gebruik de gratis proefmaand om Familiystream te ontdekken! 
Ontdek hoe het werkt op www.familystream.com

Een goed moment



7. Hoe zal ik U ontvangen?   |   Samenzang

Hoe zal ik U ontvangen,

hoe wilt Gij zijn ontmoet,

der wereld hoogst verlangen,

des harten heiligst goed?

Wil Zelf Uw fakkel dragen

in onze duisternis,

opdat wat U behage

ons klaar en zeker is.

k Lag machteloos gebonden

Gij komt en maakt mij vrij!

Ik was bevlekt met zonden

Gij komt en reinigt mij!

Het leven was mij sterven

tot Gij mij op deedt staan.

Gij doet mij schatten erven,

die nimmermeer vergaan.

Nog eens zal Hij verschijnen

als Richter van ‘t heelal,

Die ‘t hoofd van al de zijnen

voor eeuwig kronen zal.

Nog is die dag verborgen,

wacht hem gelovig af,

terwijl de grote morgen

reeds schemert boven ‘t graf.

8.  Geef vrede, Heer’   |   Orgelimprovisatie



In- en verkoop van  
Volvo occasions en  
youngtimers

Weten welke voordelen 
een youngtimer u 
biedt? Bekijk ons 
rekenvoorbeeld op:

timmerwerk & interieurbouw

info@timmerbedrijfvandalen.nl
078-6158697
06-46353162

WWW.TIMMERBEDRIJFVANDALEN.NL

Kraaihoek 40
3354XN Papendrecht





9.   Spreker   |       Dhr. E.J. Verbruggen

10. Psalm 98 : 2 en 4   |   Samenzang en collecte

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade,

Nu onze God Zijn heil ons 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.

Laat al de stromen vrolijk zingen,

De handen klappen naar omhoog;

‘t Gebergte vol van vreugde springen

En hupp’len voor des HEEREN oog:

Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten,

De wereld in gerechtigheid;

Al ‘t volk, daar ‘t wreed geweld moet zwichten,

Wordt in rechtmatigheid geleid.







11. Lofzang van Simeon   |   Samenzang

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.

12. Nu zijt wellekome   |   Orgelimprovisatie

13.  Psalm 2 : 4 en 7   |   Samenzang

En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,

Zal Gods besluit aan ‘t wereldrond doen horen.

Hij sprak tot Mij: ’k Heb heden U geteeld;

Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo - ren.

Zeg vrij Uw eis, Ik zal Uw macht verhogen,

Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij.

Het heidendom ligg’ voor Uw stoel gebogen,

En ‘t eind der aard erkenn’ Uw heerschappij.

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER’;

Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen.



K leding  K leding  

voor elk moment 
    in de week

feest dagenfeest dagen  

met een knipoog
     naar de

NIEUW-LEKKERLAND | DIRKSLAND | WERKENDAM | ELSPEETNIEUW-LEKKERLAND | DIRKSLAND | WERKENDAM | ELSPEET

WWW.SIMONSKLEDING.NL



14.  Sluiting

15.  Ere zij God   |   Samenzang (staande)

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge. 
Ere zij God in de 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 de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.



Mooi orgel? 
Kom zelf eens spelen!
www.augustijnenkerk.nl

Stichting Behoud Augustijnenkerk  Dordrecht

Word vriend!

Wij hebben uw hulp nodig! U kunt als particulier of bedrijf toetreden tot de kring van Vrienden 
van de Augustijnenkerk. Met de gezamenlijke sponsoring door de vrienden kunnen we de 
monumentale Augustijnenkerk, ook voor toekomstige generaties, behouden als kerkgebouw. 
Uw bijdrage werkt mee aan de instandhouding en openstelling van de kerk en het onderhoud 
aan het Maarschalkerweerd orgel.



Want wij maken mooie en inspirerende 

projecten. We doen dit door het inrichten 

van een strak en gestructureerd bouw-

proces. Dagelijks werken we met veel 

energie aan onze projecten, vanaf de 

voorbereiding tot en met de oplevering 

van het project. Met als doel een tevreden 

opdrachtgever en een tevreden project-

team. 

Wij zoeken

Burgland bouwers

Een goed salaris

Wat bieden 
wij jou? 

Betrokkenheid en 
gezelligheid binnen 
ons team

Diversiteit in 
bouwprojecten

Opleiding en 
doorgroeikansen

Bouwers met daadkracht

Bouw je mee?

 06 - 15 475 995

Scan de QR-code voor 
onze actuele vacatures


