
D.V. zaterdag 17 december 2022
Aanvang 19.20 uur (deuren open vanaf 18.45 uur)

Locatie: Herst. Herv. Bethelkerk
De Haverkamp 1, Lunteren

M.m.v. 
Reformatorische zangvereniging  
Cantilene Barneveld
Chr. ensemble Parlando 
Jaap Klootwijk pauken
Martien van der Zwan orgel 
Jan Hendrik van Schothorst piano 
Jacomina van der Plas sopraan
Annejaap Soldaat tenor 

Alg. leiding:
Leander van der Steen

Opening, meditatie en sluiting: 
Ds. A.A. Egas

Programma
KERSTCONCERT

 COLLECTE: 
 ONDERSTEUNING 

 EVANGELISTEN 



Samenzang kerstliederen

Samenzang
Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, (2x)

Hulpeloos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegt,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. (2x)

Stille, nacht, heilige nacht,
vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer (2x)

O Jezus Gods kind (mel. O kindeke klein)
O Jezus, Gods kind, door Vader bemind.
U hebt gedaan Gods heilige wil.
Vanuit het hemels koninkrijk
kwam U en werd aan ons gelijk;
o Jezus, Gods kind door Vader bemind

O Jezus, Gods kind, door Vader bemind.
U hebt de toorn van God gestild
U kwam, betaalde onze schuld,
Heeft heel de wet volmaakt vervuld;
O Jezus, Gods kind, door Vader bemind.

O Jezus Gods kind, door Vader bemind.
U bent het in wie ‘k vreugde vind.
Vanuit Gods liedeshart vandaan
bracht U ons vreugde , vrede aan;
O Jezus, Gods kind, door Vader bemind.
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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 (3x)
die Koning.

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.

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 (3x)
die Koning.

Opening en gebed
Ds A.A. Egas (bestuurslid stichting Bonisa)

Samenzang Psalm 98 vers 1 en 2
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.

Cantate “Troost Mijn Volk”
            Tekst: ds. J. Van Amstel
            Muziek: Leander van der Steen

Jesaja wordt terecht de evangelist van het Oude Testament genoemd.
Als geen ander mag deze profeet aan een zondig volk als Israël verkondigen: zie, hier is 
uw God. 
God Zelf geeft hem de opdracht: Troost, troost Mijn volk. Daarbij roept hij het op: Hoor, 
Israël, de HEERE, uw God is een enig Heere. 
Dit ‘Sjema’ klinkt door heel de cantate heen.
Zo is er heil te verwachten, ook voor ons.
Want Gods beloften worden in Christus vervuld. Zijn komst en wederkomst wordt 
bezongen met de oproep: zoek Hem!

01 Prelude 
In deze korte inleiding zet de cellopartij de toon met de mineurvariant van de melodie 
van Daar is uit ’s werelds duist’re wolken. De hoornist speelt daarna het Hoor Israël 
thema, wat een terugkerend motief is in deze cantate. Daarna komt de melodie van 
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken terug. Daarbij heb ik gedacht aan bewegende 
wolken. 
 
02 Tenor: Hoor Israël (Deuteronomium 6:4 en Jesaja 1:2a) 
Het hoornmotief uit deel 1 wordt nu gezongen door de tenor. Tussen de coupletten 
door komt de melodie van Daar is uit ’s werelds duist’re wolken even om de hoek 
kijken.

Hoor Israël, hoor Israël!
Ik ben God, uw God, de HEERE,
daarom zult u Mij vereren
in wat u denkt en hoe u doet.
 
Hoor hemel, hoor;  hoor hemel, hoor!
Hoor het heden
hoe Mijn volk heeft overtreden.
 
Hoor aarde, hoor; hoor aarde hoor!
Neem ter oren
hoe Mijn volk nu gaat verloren.



Hoor Israël, hoor Israël!
Ik ben een enig God, uw HEERE.
Geen andere goden zult u eren.
 
Hoor Israël, hoor Israël!

03 Sopraan/Tenor:  Kindren heb Ik grootgebracht (Jesaja 1:3,4b)
De levendige opening vormt een contrast met de vorige delen en past bij kinderen. 
Het duet heeft een ABA vorm. Het middengedeelte staat in mineur vanwege de tekst. 
In de laatste maten van de strijkinstrumenten echoën de woorden bij Mij vandaan nog 
even na.

Kindren heb Ik grootgebracht,
maar zij hebben Mij veracht.
 
Os en ezel voelen aan,
Isrel gaat bij Mij vandaan,
 
heeft veelvuldig overtreden
met hun ongerechtigheden,
 
kent Mij niet met heel hun hart,
voelt niet aan hoe dit Mij smart.
 
Kindren heb Ik grootgebracht,
maar zij hebben Mij veracht.
 
Os en ezel voelen aan,
Isrel gaat bij Mij vandaan.

04 Koor:  Hoor wat de Rechter uit gaat spreken (Jesaja 1:16-18)
De tekst van dit deel vraagt om een ordelijke, juridische indeling, waarbij  de spie-
gelvorm ABCDCBA is gebruikt. Daardoor komt couplet 2 (spiegel van de wet!) in het 
midden te staan.
 
Blazers - couplet 1 – Strijkers – couplet 2 – Strijkers – couplet 3=1 - Blazers

Hoor wat de Rechter uit gaat spreken,
nu in de rechtszaal is gebleken
hoe groot uw schuld is, hemelhoog.
Uw God roept met Hem saam te komen,
het rechtsproces zelf bij te wonen
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en te verschijnen voor Zijn oog.
 
Leer goed te doen, zo eist de HEERE,
wil onrecht en verdrukking weren,
doe recht aan weduwe en wees,
was u en reinig toch uw leven
en wil u niet tot kwaad begeven.
Denk steeds aan Mij, uw God en vrees.
 
Hoor wat uw Rechter uit gaat spreken:
al is uw schuld nog zo gebleken,
al is uw kwaad scharlakenrood,
als witte sneeuw zal Ik u maken,
zo wit als wol u achterlaten.
Ik spreek u vrij, red van de dood.

05 Koor: Een stroom van ongerechtigheden (Psalm 65:2-3)
Koor en orkest beelden uit dat zonde een niet te stuiten stroom is. De bekende psalm-
melodie wordt door de mannen gezongen. Bij ja, wonen in uw huis komen we vanwege 
de verlossende boodschap in een hogere toonsoort terecht. Het Hoor Israël thema 
onderstreept de laatste twee regels van de psalm. 

Een stroom van ongerechtigheden
had d’overhand op mij,
maar ons weerspannig overtreden
verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
dien G’ uit al ’t aards gedruis
doet naad’ren en Uw heilstem horen,
ja, wonen in Uw huis.
 
Daar zal ons ’t goede van Uw woning
verzaden reis op reis
en ’t heilig deel, o grote Koning,
van Uw geducht paleis!
Gij, Gij zult vreselijke dingen
ons in gerechtigheid
doen horen en ons blij doen zingen
van ’t heil, voor ons bereid. 

06 Solisten/Koor:  Een Kind is ons geboren (Jesaja 9:5 en Uit aller 
mond 29:3)
De solisten zingen de tekst uit Jesaja in afwisseling met de koorleden die de tekst 
aanvullen met het derde couplet van Daar is uit ’s werelds duist’re wolken.
Dit couplet is gebaseerd op dezelfde Bijbeltekst. 

Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven.
Geen Heerser is als Hij.

            
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door uw kracht! 

 
Een Kind is ons geboren,
Zijn Naam gaat boven alle.
Een sterke God is Hij.

 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

 
Een Zoon is ons gegeven.
De eeuwge God en Vader,
de Vredevorst is Hij.
 

Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden
 zijn wond’ren van gena alleen.

            
Zijn Naam gaat boven alle.
Een Raadsman voor zo velen.
Hoe wonderlijk is Hij!
 

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend  voor ’t oog des Vaders treên.

07 Koor/Solisten: Troost, troost Mijn volk (Jesaja 40:1)
Met kleine, voorzichtige, troostende bewegingen in de orkestpartijen wordt de koor-
inzet voorbereid. Het getal 3 speelt een belangrijke rol in dit werk. Troost, troost Mijn 
volk wordt in mineur gezongen door mannen, in majeur door vrouwen en tenslotte 
voluit door iedereen!. De laatste zin komt 3 keer voor in deze cantate (ook in deel 12 
en deel 20)



Troost, troost Mijn volk, zo spreekt uw God.
Hoor Israël, hoor Israël!

Troost, troost Mijn volk, zo spreekt uw God.
Hoor Israël, hoor Israël!

Troost, troost Mijn volk, zo spreekt uw God

08 Koor/Solisten:  Roep Jesaja (Jesaja 40:6-8) 
Vanuit diverse hoeken uit het koor klinkt een krachtig Roep Jesaja! In het slot van dit 
deel wordt het heel stil….

Roep Jesaja, roep telkens weer! Roep, roep!
Maar wat moet ik roepen, HEER?

Een stem zegt krachtig: roep het uit: Roep, roep!
Ook uw levenslamp gaat uit.

09 Solisten:  Gras groeit wel even, maar verdort (Jesaja 40:6-8) 
In dit ernstige, subtiele, tere lied wordt de tekst verklankt door strijkinstrumenten en 
piano.

Gras groeit wel even, maar verdort,
en bloemen zijn er vaak heel kort.
Als storm en wind erover raast
en als de Geest des HEEREN blaast
 
zien we dat alle gras verdwijnt,
wat sierlijk is, zomaar verkwijnt.
 
Waar blijft de mens, die sterven gaat,
wanneer zijn heerlijkheid vergaat?
Het gras verdort, de bloem valt af;
wie redt zijn leven van het graf?
 
Toch blijft Gods Woord in eeuwigheid
te midden van verganklijkheid.

10 Sopraan/Tenor : Sion, zeg het overal (Jesaja 40:9)        
Dit gedeelte is voor blaasinstrumenten en solisten die als vreugdeboden bij de muren 
van de stad het mogen uitzingen!  

Sion, zeg het overal
wat uw God u schenken zal.

Groei vindt 
altijd zijn weg
Groei vindt 
altijd zijn weg

Ben je ondernemer? Of leidinggevende die wil 
professionaliseren? Wil je je bedrijf overdragen 
aan de volgende generatie? Of ben je ZZP’er 
en wil je groeien? Onze adviseurs, coaches 
en trainers helpen om grip te krijgen in het 
hier en nu, te bepalen waar je heen wilt én je 
daarvoor de juiste zet in de rug te geven. Waar 
kunnen we jou mee helpen?

Bij Bunt Groep weten we dat als geen ander. 
Daarom helpen we jou en je organisatie te 
ontwikkelen en daardoor te groeien.

BUNTGROEP.NL



Stad van God, roep overluid
nu Gods grote daden uit.
 
Klim nu op de bergen hoog,
houd het heil van God voor oog,
zeg het steden van rondom
dat uw God spreekt: Zie, Ik kom.
 
Vreugdebode, spreek van Hem,
zeg het voort, Jeruzalem.
Stad van God, roep overluid
nu Gods grote daden uit.
 
Zie, hier ben Ik, God, uw HEER.
Ik verlaat u nimmermeer.
Ik ben met u, hoor het goed:
Ik schenk heil in overvloed. 

11 Koor: Halleluja! Laat het horen (Ook uit de mond der kinderen 
I/28:1,3)
Na een stuwende inleiding neemt  het koor het van de vreugdeboden over met de 
volgende heerlijke Boodschap:

Halleluja! Laat het horen,
laat het klinken, overal:
De Messias is geboren
als een herder in een stal,
lang tevoren uitverkoren
als de Heer die komen zal!
 
Halleluja! Laat het horen,
laat het klinken, overal:
Christus zoekt wie zijn verloren
op de heuvels, in het dal,
en Hij draagt wie Hem behoren
op Zijn schouders naar de stal.

Halleluja! Laat het horen,
laat het klinken, overal:
De Messias is geboren

als een herder in een stal,
lang tevoren uitverkoren
als de Heer die komen zal!
 
Halleluja! Laat het horen,
laat het klinken, overal:
Christus zoekt wie zijn verloren
op de heuvels, in het dal,
en Hij draagt wie Hem behoren
op Zijn schouders naar de stal.
 
Zie nu Mijn Knecht, die eeuwig leeft,
in Wie Mijn ziel behagen heeft,
Mijn Uitverkoorne voor altijd,
Hem ondersteun Ik, als Hij lijdt.
 
Mijn Geest heb Ik op Hem gelegd,
de volken aan Hem toegezegd.
Het recht zal Hij hen doen verstaan,
omdat het van Hem uit zal gaan.
 
Hij zal niet schreeuwen waar Hij gaat,
Zijn stem verheft Hij niet op straat,
verbreken zal Hij zeker niet
het zwakke, al geknakte riet.
 
De vlaspit rookt en dooft Hij niet.
Hij troost wat zwak is in verdriet.
Hij houdt het recht op aarde hoog
en opent daarvoor ieders oog.
 
Troost, troost Mijn volk, zo spreekt uw God!

13 Solisten/ Koor: Toen Jezus kwam in Nazareth (Jesaja 61:1-4 / Lukas 
4:16-21)
Het motief uit deel 12 komt in het vijandige Nazareth in mineur terug! Maar als Gods 
Woord open gaat is er weer plaats voor majeur en het troostmotief door violen. Op 
de achtergrond van de Schriftlezing door de tenor weerklinkt deel 7 in een zachte 
orgelpartij. Het koor sluit stralend af met een vrij ritme om de grootheid van God weer 
te geven.



Toen Jezus kwam in Nazareth,
op sabbath leefde naar Gods wet
en in de synagoge las
wat Gods bedoeling met Hem was
 
nam Hij de rol van de profeet
-zoals wel vaak een lezer deed-
vond Hij de plaats waar het al stond
wat God van Zijn Gezalfde vond.
 
De Geest van de Heere is op Mij,
omdat Hij Mij gezalfd heeft.
Hij heeft Mij gezonden
om aan armen het Evangelie te verkondigen,
om te genezen die gebroken zijn van hart,
om aan gevangenen vrijlating te prediken
en aan blinden het gezichtsvermogen,
om verslagenen weg te zenden in vrijheid,
om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
 
De Schrift is nu vervuld in Mij,
zo sprak Hij tot het volk heel vrij.
Geloof in Mij, geef God de eer:
Ik ben gezalfd door God, uw HEER.

Meditatie ds. A.A. Egas

Aankondiging collecte t.b.v. ondersteuning evangelisten (project 11)
U kunt ook gebruik maken van de QRcode om uw gift te geven.



Wij zoeken een: 
Zelfstandige ondernemer 

• Verkoop aan huis van kaas & kaasspecialiteiten 

• Regio Amersfoort/ Barneveld e.o. 

• Opleiding mogelijk 

Belangstelling? 

Tel. 0172-61 22 09 – E-mail: info@verburgkaas.nl 
www.verburgkaas.nl 

T E K S T P A S T

Gesproken – geschreven – gedrukt

Riekelt Pasterkamp

06 47075306

info@tekstpast.nl

Solliciteren?
Mail je motivatie en werkervaring naar 
hvoskuil@voskuiladvies.nl (t.a.v.  
Hendrie Voskuil) of bel 0342 44 3103.  

Over Voskuil Advies...
Klein kantoor met korte lijnen  •  Ruimte voor ontwikkeling  •  Veelzijdi-
ge baan  •  Klanten: agrariërs, MKB’ers, particulieren  •  Aangesloten bij het RB

De Standerd 10A  Kootwijkerbroek   •   www.voskuiladvies.nl

Wie zoeken wij
 MBO afgerond of eindstage
 HBO werken/leren

Takenpakket
 Controleren en verwerking administratie
 Cliënten begeleiden bij online verwerking
 Opstellen rapportages, BTW aangiften, 

Aangifte IB/VPB

Wie zoeken wij
 Aantal jaren ervaring in de accountancy
 Afgeronde opleiding HBO accountancy

Takenpakket
 Controle administraties
 Opstellen en bespreking rapportages, 

begrotingen e.d.
 Aangiften IB/VPB

Assistent
financieel
adviseur

VACATURE

Financieel
adviseur

VACATURE

Samenzang Lofzang van Zacherias vers 2, 4 en 5
God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn genâ ons redden zou
Van onzer haat’ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb’re trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaad’ren toegezeid,
En dat Hij wil gedenken
Aan ‘t heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan Zijn verbond, dat van geen wank’len weet.

Dus wordt des HEEREN volk geleid,
Door ‘t licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond’ en ongeval t’ ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op ‘t vredepad zijn voeten richt.

Vervolg cantate “Troost Mijn volk”
14 Koor: O kom, o kom Immanuël (Uit aller mond 30:1)
Met de eerste noten van dit deel keren we even terug naar de donkere opening van 
deze cantate.  Mannen zingen deze oude melodie aangevuld met een tremolo van de 
strijkers bij de woorden angst en bangst. Doordat de vrouwen pas inzetten bij Verheug 
komt de tekst extra tot leven. Tenslotte keert het Hoor Israëlthema weer terug als 
inleiding op deel 15.

kom, o kom, Immanuël!
Naar U zie uit Uw Israël.
Verduisterd is ons hart door angst;
de nacht der wereld is op ’t bangst.



Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!

15 Solisten/Koor: Kom, wie door dorst geen leven heeft (Jesaja 55:1-
2, 4) 
Deze bekende uitnodiging uit Jesaja staat in schril contrast met het Mij dorst aan het 
kruis. Na het Kom van de tenor en de sopraan komt er passiemuziek en stilte… Daarna 
zingt het koor Kom!

Kom, wie door dorst geen leven heeft,
kom tot uw God, Die leven geeft.
Hij reikt u Zelf het leven aan
en roept u bij de dood vandaan.
 
Kom, drink het water dat Ik geef;
Ik zoek uw heil; Ik zeg u: leef!
Als u geen geld hebt om te gaan
bied Ik het water gratis aan.
 
De prijs is al voor u betaald!
Van eeuwigheid heb Ik bepaald
dat Christus alles heeft voldaan,
zelfs helse dorst moest ondergaan.
 
Kom, koop en eet, zo klinkt Gods stem,
kom allen en vertrouw op Hem.
Het levend water bied Ik aan
aan ieder die tot Mij zal gaan.

16 Koor: God biedt U nu zijn vrede aan (Uit aller mond 48:1)
Na een inleiding met signalen en klokgeluiden zetten de mannen weer in.
De vrouwen zorgen voor het keerpunt door bij O, tijding van vreugde en troost in te 
zetten, waarna de inleiding terug komt. Zo ontstaat er opnieuw een ABA vorm.

God biedt U nu zijn vrede aan,
weest blij en vreest niet meer,
want Christus, Die ons zalig maakt, 
kwam op de aarde neer.
Wij waren vast in satans macht,
Hij bracht daarin een keer,

o, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost,
o, tijding van vreugde en troost.

17 Sopraan: Zoek de HEERE, nu Hij te vinden is (Jesaja 55:6)
Met een leidtoon wordt het zoeken uitgebeeld. Deze belangrijke tekst wordt 3 keer 
gezongen! Daartussen zoekt het orkest verder naar nieuwe wegen, maar komt steeds 
weer terug bij het begin.

Zoek de HEERE, nu Hij te vinden is,
roep Hem aan, terwijl Hij nabij is.

18 Solisten/Koor:  Maak u op, word verlicht (Jesaja 60:1 en Uit aller 
mond 29:1)
Dit gedeelte heeft dezelfde opbouw als deel 6. Ook nu vullen solisten en koor elkaar 
aan.

 
Maak u op, word verlicht want uw Licht komt
en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.
                        

Daar is uit ’s werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.

 
Maak u op, word verlicht want uw Licht komt
en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.
 

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!

 
Maak u op, word verlicht want uw Licht komt
en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.
 

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:

 
Maak u op, word verlicht want uw Licht komt
en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.
 

de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.



ADRES  Einsteinstraat 25  |  3902 HN  Veenendaal
TELEFOON  0318 - 51 67 06
E-MAIL  info@autobedrijfappeldoorn.nl 
WEBSITE  www.autobedrijfappeldoorn.nl

APPELDOORN
AUTOBEDRIJF

Het complete autobedrijf voor onderhoud aan uw auto,  
lichte bedrijfswagen, oldtimer of aanhanger.

19 Koor: Zie, volk van God, Ik schep een nieuwe aarde (Jesaja 65:17-
19a)
Opnieuw klinkt het thema Hoor Israël! De directe tekst vraagt om een nieuwe, puntige 
ritmiek. Tussen de coupletten kijken we nog wel om naar de stroom van ongerechtig-
heden (deel 5) en omhoog naar het thema Hoor Israël (deel 2).
            

Zie, volk van God, Ik schep een nieuwe aarde,
een nieuwe hemel, van zo grote waarde
dat u heel vrolijk en verheugd zult zijn,
voorgoed verlost van zonde en van pijn.
 
Zie, over u zal Ik Mij Zelf verblijden.
Niemand is in Jeruzalem gescheiden
van eeuwig heil, aan heel Mijn volk beloofd,
aan ieder, die Mijn woorden heeft geloofd.
 
Zie, op Mijn heilge berg, zo zegt de HEERE,
zal onbeperkt Mijn volk Mij eeuwig eren
vanwege al het heil dat Ik daar geef,
omdat Mijn volk daar heilig voor Mij leeft.

20 Koor/Solisten: Troost, troost Mijn volk (Jesaja 66: 10, 13)
Tenslotte: Na het motief Roep Jesaja  in het orkest zet het koor stevig in. Halverwege 
elk couplet vraagt de tekst om ingetogenheid.

 
Troost, troost Mijn volk, zo spreekt uw God, de HEERE,
laat Israël van Mijn profeten leren
dat Ik van binnen zo bewogen ben,
dat Ik het meer dan als een moeder ken.
 
Troost, troost Mijn volk, zo moet u tot hen spreken,
uw zonden zijn voorgoed van u geweken.
Meer dan een moeder eigen kindren ziet,
zo kom Ik tot u in uw diep verdriet.
 
Troost, troost Mijn volk, want Ik ben zeer bewogen;
in al uw leed houd Ik het steeds voor ogen
dat u Mijn kind, Mijn uitverkoorne bent,
meer dan een moeder Ik Mij tot u wend.
 



Na een lange modulatie volgt het laatste couplet in een hogere toonsoort.
 
Troost, troost Mijn volk, Ik zal Mijn volk verhogen,
van Isrel nooit de ondergang gedogen.
Verlossen zal Ik het uit nood en pijn.
Jeruzalem zal eeuwig voor hen zijn.
 

Na het Jeruzalem-thema komen voor de derde keer de noten van het Troost, troost 
Mijn volk terug, maar nu met een andere tekst: het zal waar en zeker zijn!

 
Amen!

Samenzang Lofzang van Maria vers 6 en 7
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.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar ‘t heil, Zijn knecht beschoren;
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig had gezworen

uit Gods belofte wordt heerlijk vervuld
            Tekst: ds. J. Van Amstel
            Muziek: Leander van der Steen

Belofte 9 : Jezus (Lukas 2:8-14)
Na een donkere inleiding zetten de mannen in:

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.

Dan gaat de hemel open en is er veel beweging:

Heden, heden, heden moet u horen:
Christus is geboren.
Grote blijdschap, wereldwijd:
in Hem komt Gods zaligheid.

Waarom? 

God biedt Zijn heil in Jezus aan,
opdat wij niet verloren gaan.

De solist herhaalt de Boodschap:

Heden, heden, heden moet u horen:
Christus is geboren.
Grote blijdschap, wereldwijd:
in Hem komt Gods zaligheid.

Het koor nodigt uit:

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.

Waarom?

De eerste Adam ging teloor,
de tweede Adam volgt Gods spoor.
Voor Adam werd de weg gesloten,
in Christus gaat de hemel open.

Opnieuw is er veel beweging en voor de derde keer klinkt het:

Heden, heden, heden moet u horen:



Christus is geboren.
Grote blijdschap, wereldwijd:
in Hem komt Gods zaligheid.

Het begin keert terug:

Lang is op die dag gewacht,
waardoor verdwijnt de donk’re nacht.
In Jezus komt het licht er aan:
Hij is het Zelf, zo is Zijn Naam.
En engelen zingen nu tesaam:
Hoe heerlijk is Zijn heil’ge Naam.

We naderen de titel van het werk: een regel uit een heel bekend kerst-
lied:
Zingt u de laatste regel mee?

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.

Sluiting ds. A.A. Egas

Samenzang: Ere zij God (staande)
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