
Kerstzangdienst (live-stream)  -  2021 
Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” 

Bert Moll, dirigent / Marco den Toom, orgel  / André van Vliet, vleugel 
           Ds. W.A. Capellen, meditatie 
 

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 

O Kind, ons geboren  
liggend in de kribbe 
neem onze liefde  
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 

   
 

Opening en welkom  Dhr. Jan ten Napel, voorzitter Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” 
 
Koor    Alzo lief heeft God de wereld gehad (G.P. da Palestrina) 
    De Lofzang van Maria (J. Zwanepol) 
    Op U mijn Heiland blijf ik hopen (W.H. Zwart) 
    Wij loven U Immanuël (G.Verdi) 
 
Samenzang  

Daar is uit 's werelds duist're wolken, 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken 
en Gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden, 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt, voor U kniel! 
Des Heeren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
 

 
Instrumentaal 
 
Koor    O hoe heerlijk, hoe begeerlijk  (Siciliaanse melodie) 
    Bethlehem (J v.d. Waart) 
    Christus komst (J.v.d. Waart)  
Meditatie 
 
Samenzang  

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 

Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar, 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 

Wijzen uit het Oosten uit zo verren land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud, 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 

 
 
Koor    Christus geboren (B. Moll) 
    Stil in die nacht (G. Strootman) 
    Vol van pracht (K.J. Mulder) 
 
Instrumentaal 
 
Koor    ’t Was nacht in Bethl’ems dreven (K.J. Mulder) 
    Stille nacht (Salzburg) 
    Eer zij God in onze dagen  (K.J. Mulder) 
 
Sluiting  Dhr. Tiemen Romkes, 2e voorzitter Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” 
 
Koor-en Samenzang  Ere zij God 
 


