
Kerstzangavond vanuit Damwoude

D.V. vrijdagavond 18 december 2020

Kinderkoor: Shalom o.l.v. Hilda Jansma
Solozang: ds. K.H. Bogerd | Piano / orgel: Andries Bogerd

Opening, meditatie en sluiting: ds. A.A. Egas
Zendingsverhaal: Christine Vlastuin, voorlichter Bonisa



1. SAMENZANG ‘HOE ZAL IK U ONTVANGEN’
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.

2. OPENING EN MEDITATIE DS. A.A. EGAS

3. SAMENZANG PSALM 132 VERS 11 EN 12
Daar zal Ik David, door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
‘k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,
Een held’re lampe toegericht.

Wat vijand tegen hem zich kant’,
Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand,
Zal hem bekleên met schaamt’ en schand’;
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op ‘t hoofd van Davids groten Zoon.

4. KINDERKOOR ‘DE WIJZEN’ 
(met solo Elise Boorsma en Emma Jansma)

De wijzen, de wijzen, Die gingen samen reizen.
Vertrouwend op een koningsster, zij wisten niet hoever.

Zij volgden het teken, De dagen werden weken.
Dan klopt een rijke karavaan Bij de paleispoort aan.

O koning, wil ons horen, Er is een Prins geboren.
In ‘t oosten is Zijn ster gezien staat hier Zijn wieg misschien.

Herodes, hij hoorde verschrikt naar deze woorden. 
Een koningszoon bij mij in huis, u bent beslist abuis.

De wijzen, de wijzen, Die moesten verder reizen.
De ster ging als een lichtend spoor Naar Bethlehem hen voor.

Zij hebben gevonden, Het Kind door God gezonden.  
Dat Koning en dat knecht wil zijn Van ieder groot en klein.

5. SOLO DS. K.H. BOGERD   ‘KOMT ALLEN TEZAMEN’



6. KINDERKOOR ‘IK KNIEL AAN UWE KRIBBE NEER’
Ik kniel aan Uwe kribbe neer, O Jezus, Gij mijn leven
Ik kom tot U en breng U Heer’, wat Gij mij hebt gegeven.
O neem mijn leven, geest en hart en laat mijn ziel in vreugd’ en smart 
bij U gebo-rgen wezen.

Voor ik als kind ter wereld kwam, werd Gij alreeds geboren.
Eer ik een woord van U vernam, mocht men al van U horen.
Voordat Uw Hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt 
Hebt Gij U mij gegeven.

Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn Zon verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos Uw gloed kan mij genezen.
O Zon die door het donker breekt en ‘t ware licht in mij ontsteekt 
Hoe heerlijk zijn Uw stralen!

7. KINDERKOOR ‘STILLE NACHT’
(met solo ds. K.H. Bogerd, Eline Visser op hobo)

Stille nacht, heilige nacht 
Davids Zoon, lang verwacht. 
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd 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’ Uw rijkdom 
ontzegt.
Werd G’ op stro en in doeken gelegd.
Leer m’ U danken daarvoor 
Leer m’ U danken daarvoor.

(kinderkoor + solo ds. K.H. Bogerd) 
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.

8. ZENDINGSVERHAAL ‘BOZE LI’ 
DOOR CHRISTINE VLASTUIN (voorlichter)

9.	 SAMENZANG	&	(DIGITALE)	COLLECTE	T.B.V.	STICHTING	
BONISA, PROJECT 11: EVANGELISTEN.
Bankrekeningnummer: NL29 RABO 0336 5546 13 
t.n.v. Stichting Bonisa o.v.v. “Evangelisten”

SAMENZANG LOFZANG VAN MARIA 1 EN 3
Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER’
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

10. KINDERKOOR EN SOLOZANG MET DS. K.H. BOGERD
‘JUBEL HET UIT’ (solo door Emma Bogerd en Anne Marthe Bakker)
1. Jubel het uit, de Heer’ is hier. Ontvang het Koningskind!
Als Redder van de aarde, Geeft Hij het leven waarde.  
Dus hemel en aarde zingt, dus hemel en aarde zingt,
Dus hemel, dus he-mel en aarde zingt!

2. Jubel het uit, de Heer’ regeert! Wees blij, verhef je stem!
Zingt als de schepping, jui-cht Aanbiddend voor Hem,  
bui-gt Een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem
Een vreugde, een vreu-gdelied voor Hem!

3. Zijn Koningschap, zal eeuwig zijn. Rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde Zijn heerlijkheid ervaren.  
De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht,
De liefde, de lie-fde die Hij bracht!



11. SOLO DS. K.H. BOGERD ‘ KOMMET IHR HIRTEN’

12. KINDERKOOR ‘JEZUS ZEGT DAT HIJ HIER VAN ONS 
VERWACHT’
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder, tot Zijn ere schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet Of het helder licht geeft of ook bijna niet. Hij ziet 
uit de hemel, of wij lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in’t mijn.

Jezus zegt ook ons, dat ‘t zo donker is, Overal op aarde zond’ en droefenis. Laat ons 
dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn, Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

13. INSTRUMENTAAL  INTERMEZZO
a. cornet: Willem Alma – Albert Douma – Hendri Visser
b. orgel: Andries Bogerd: ‘DAAR IS UIT ’S WERELDS DUIST’RE WOLKEN’

14. KINDERKOOR ‘OVER DE HEUVELS’ (met solo Ds. K.H. Bogerd)
Over de heuvels en stil in het dal,
Daar staat een kribbe, een schamele stal. 
Over de bergen in ‘t wit van de nacht,
Daar werd het wonder, het wonder volbracht. 
Glorie, glorie, gloria Christus is geboren, Glorie, glorie, gloria, halleluja!

Vorsten zij kwamen in pracht en in praal,
Purper, scharlaken en oosterse taal.
Vorsten en volken zij brachten hun eer,
‘t Kind in de kribbe, zo lag Het daar neer. 
Glorie, glorie, gloria Christus is geboren, Glorie, glorie, gloria, halleluja!

Eng’len bezingen het lied door de nacht 
Christus geboren, de vrede gebracht. 
Feest in de hemel en feest op het veld 
Feest op de aarde, de mare verteld. 
Glorie, glorie, gloria Christus is geboren, Glorie, glorie, gloria, halleluja!

15. SLUITING DS. A.A. EGAS

16. SAMENZANG ERE ZIJ GOD

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONS WERK? 
Vraag ons gratis kwartaalblad aan via onze website: www.bonisa.nl

EEN	MOOI	KERSTVERHAAL	UIT	CHINA	(VOOR)LEZEN?	
Het verhaal heeft twee versies voor kinderen in de basisschoolleeftijd.  
Kijk onder de kopjes ‘Actueel’ en ‘Nieuws’ en download het Kerstverhaal  
en kleurplaat / opdracht.
Jongens en meisjes: Doe mee! Kleur de kleurplaat of maak een van de 
opdrachten bij het Kerstverhaal. Mail jouw kleurplaat / opdracht vóór  
1 januari 2021 naar Bonisa en maak kans op het winnen van een pandabeer!  
De instructies kun je vinden bij het verhaal.  

GEMEENTEAVOND MET LIVESTREAMING
Verzorgt uw kerkelijke gemeente uitzendingen met beeld?  
Vraag een presentatie aan voor een gemeenteavond met livestreaming.  
Wij komen graag over het werk in Azië vertellen! Stuur een mail naar 
christinevlastuin@bonisa.nl of bel naar 0252-418269.
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in Azië
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Extra dik nummer met:  
TERUGBLIK OP HET LEVEN 
VAN MEVROUW MIJNDERS, 

extra lang kinderverhaal

 MIAO MEISJE 



Koop producten in onze webshop en steun het zendingswerk in China! 
Kijk ook of er een verkooppunt bij u in de buurt is. Dat scheelt verzendkosten.

HELP MEE!
Wij zijn op zoek naar meer enthousiaste vrijwilligers die verkooppunt willen 
worden. Bonisa heeft 31 verkooppunten in het hele land. Vrijwilligers verkopen 
vanuit huis of winkel fotokaarten en/of gezonde Chinese groene thee. Daar 
zijn wij erg blij mee! Wij willen het aantal verkooppunten graag uitbreiden, 
waaronder in de regio Damwoude. In de webshop staan onze huidige 
verkooppunten vermeld. Informeer eens vrijblijvend naar wat het inhoudt om 
verkooppunt te worden en stuur een mail naar christinevlastuin@bonisa.nl


