
Programma Bonisa Kerstconcert Lunteren 2021 

Samen kerstliederen zingen 

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 zachten glans doordringen  
O Zon van liefde, mijn gemoed. 
 

Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
Die eeuwig heersen zal. 
 
Dames 
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
Heren 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 
Allen 
De Zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig Licht 
 
Reeds daagt het in het oosten, 
het Licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
Die eeuwig heersen zal. 

Een roze, fris ontloken 
Uit teren wortel kwam 
Want d’oudheid had gesproken 
“Hij bloeit uit Jesses’s stam” 
Die heeft een bloem gebracht 
Al in den kouden winter 
Te midden van den nacht 

Die bloem, zo klein en teder 
Met haren 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. 
 
Koorzang: Intrada Ere zij God      
Leander van der Steen 

Welkom & opening met schriftlezing en gebed door ds. A.A. Brugge, 
bestuurslid stichting Bonisa 

Samenzang met Parlando Psalm 98 vers 1 en 2 (niet ritmisch) 
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, Die wond'ren 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. 
 
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. 
 



Koorzang 
Micha uit Gods beloften wordt heerlijk vervuld deel 7       
Ds. J. van Amstel/ Leander van der Steen 

 
Ook Micha sprak van Bethlehem  
van Davids stad en van Zijn Zoon. 
Zo wees hij als profeet op Hem,  
Die zitten zou op Davids troon. 

 
De leiders in Jeruzalem, 
die zoveel wisten van die stad, 
Verwezen snel naar Bethlehem, 
De plaats die God verkozen had. 

 
Geboren werd in Bethlehem 
voor iedereen, voor overal, 
voor heel de stad Jeruzalem, 
de grote Heerser in een stal. 

 
Zo klinkt nog steeds Gods eigen stem 
tot ieder, die naar Christus hoort; 
God gaf Zijn Zoon in Bethlehem 
als Redder, als Gods eigen Woord. 
 
In de stad van koning David uit cantate “In de Volheid deel 15”  
Leander van der Steen 

 
In de stad van koning David, in een nederige stal, 
op het stro en in de kribbe, ligt de Koning van ‘t heelal. 
Jezus Christus, God en Heer’, daalt op aard’ als Redder neer! 

 
Hij zocht woning op de aarde om te redden van de dood 
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood. 
Jezus Christus, God en Heer’, daald’ op aard als Redder neer! 
 
Lezing 1 Ds. A.A. Brugge 
 
Instrumentaal 

• Hoe zal ik U ontvangen       Leander van der Steen 
 

 

Koorzang 
Geboorte uit Gods beloften wordt heerlijk vervuld deel 9  
Ds. J. van Amstel/ Leander van der Steen 
 
Midden in de donk’re nacht 
scheen helder licht, zo onverwacht 
aan herders, rondom Bethlehem, 
toen God verscheen, weerklonk Zijn stem 
door engelen, sprekend namens Hem, 
van hemels licht in Bethlehem. 
 
Een engel sprak in deze nacht; 
Vervuld is nu waarop u wacht. 
Heden, heden, heden moet u horen: 
Christus is geboren. 
God biedt Zijn heil in Jezus aan, 
opdat wij niet verloren gaan. 
  
Christus is geboren. Grote blijdschap, wereldwijd: 
In Hem komt Gods zaligheid. 
Kom nu, kom nu, Kom tot Hem, Die redt, 
Die vervult Gods wet. 
Hij volbracht Gods groot gebod, 
Hij is mens en Hij is God. 
 
De eerste Adam ging teloor, 
de tweede Adam volgt Gods spoor. 
Voor Adam werd de weg gesloten, 
in Christus gaat de hemel open. 
Christus is geboren. Grote blijdschap, wereldwijd: 
in Hem komt Gods zaligheid. 
 
Heden, heden, Heden moet u horen: 
Christus is geboren. 
Grote blijdschap, wereldwijd: 
in Hem komt Gods zaligheid. 
 
Lang is op die dag gewacht, 
waardoor verdwijnt de donk’re nacht. 
In Jezus komt het licht eraan: 
Hij is het Zelf, zo is Zijn Naam. 



En engelen zingen nu tesaam:  
Hoe heerlijk is Zijn heil’ge Naam. 
 
Hoe groot is God, oneindig goed, 
Die uit genade leven doet. 
Gods geheim wordt in Christus onthuld: 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld! 
Amen, Gode zij eer,  
Amen, Gode zij eer!  
 
Hoor de eng’len zingen d’eer uit cantate “In de Volheid deel 31”  
Leander van der Steen 
 
Hoor de eng’len 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: 
Mensentong en eng’lenstem 
looft het Kind van Bethlehem. 
Hoor de eng’len zingen d’ eer 
van de nieuwgeboren Heer’! 

 
Hij die heerst op ’s hemels troon,     
Jezus Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Vleesgeworden Woord van God, 
mens geworden om ons lot, 
U, der mensen een, o Heer’, 
U, Immanuel, zij eer! 
Hoor de eng’len zingen d’ eer 
van de nieuwgeboren Heer’! 
 
Instrumentaal 

• Christmas in Wales   Leander van der Steen 
 
 
 
 

Samenzang Komt allen te zamen 
Allen 
Komt allen te zamen, 
Jubelend  van vreugde, 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden, (2x) 
Komt laten wij aanbidden die Koning 
 
Dames 
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, (2x) 
Allen: Komt laten wij aanbidden die Koning 
 
Heren 
Het eeuwige Godswoord, 
eeuwige Licht des Vaders, 
zien wij gehuld in het mens’lijk vlees 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Allen 
Komt laten wij aanbidden, (2x) 
Komt laten wij aanbidden die Koning 
 
Lezing 2 door ds. A.A. Brugge 
 
Koorzang 
Lofzang van Simeon uit cantate ‘Licht in de duisternis deel 6’  

Leander van der Steen 

 

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. 

Op de aarde kwam Gods Zoon   D. Willcocks 

 

Op de aarde kwam Gods Zoon, de Heer’ des heren Koning, 

Die Zijn leven hier begon, een stal was Hem tot woning. 

Uit de hemel kwam Hij neer, als vreemdeling op aarde, 
os en ezel keken neer, naar ’t  Kind van heil’ge waarde. 
 
Vorst Herodes was gegriefd, men kon het niet verhinderen. 
Gaf bevel en bracht verderf en doodde kleine kinderen. 
 
Door Zijn liefde en genâ en door dit kerstgebeuren 
zal Maria’s lieflijk Kind ons leiden tot de Glorie. 
 
Zingen wij dan allen saâm: Cum cantibus in choro (met koorzang), 
Laat het orgel vrolijk gaan, Benedicamus Domino (Looft de Heer’). 

 
Instrumentaal  

Eer zij God in onze dagen uit “Kerstsuite deel 5” 
 Leander van der Steen 

 
Samenzang 
Heft aan, heft aan een luiden zang  
dat al wat leeft het hoore! 
Laat blij het lied door groot en klein  
op dezen dag gezongen zijn 
Dat Jezus is geboren. 
 
Heft aan, het hart vol dank en lof 
Laat aard’en hemel ’t horen! 
Heft aan, roept uit tot God, Die leeft 
Die aard en hemel blijdschap geeft, 
Want Jezus is geboren. 
 

Koorzang 
Gloria       ds. J. van Amstel/ Leander van der Steen 
Gloria, gloria in excelsis Deo! 
 
Heilig, heilig, heilig (Openb 4:11) ds. J. Van Amstel/Leander van der Steen 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer’ der heren, 
zo zal Uw volk U dag en nacht vereren. 
Heilig, heilig is de Heer’ der heren. 
Die was en is en komen zal,  
Die eer en dank ontvangen zal. 
Heilig, heilig, heilig is de Heer’ der heren, 
zo zal Uw volk U dag en nacht vereren. 
Heilig, heilig is de Heer’ der heren. 
Want heel Uw schepping bidt U aan  
als ieder voor Uw troon zal staan. 
 
U bent het waard, o Heere te ontvangen 
de heerlijkheid, de eer en lofgezangen 
omdat U hebt geschapen alle dingen 
zal heel de schepping eeuwig van U zingen. 
Geprezen zij Uw Naam, o God en Heere. 
U bent het waard om eeuwig U te eren. 
U bent het waard! 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria! 
 
Sluiting door ds. A.A. Brugge 
 
Samenzang met Parlando 
Ere zij God   Jan Mulder 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde in de mensen een welbehagen 
Amen 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 


