Programma Adventzangavond Kinderkoor Mattithja
Samenzang
- Psalm 89 : 15
‘k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid:
Zo Ik aan DavidSamenzang
lieg’, zo hem Mijn woord misleid’,
Zijn zaad zal eeuwig-zijn,Psalm
zijn troon zal heerlijk pralen,
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen;
Bevestigd als de maan en aan des hemels bogen,
Staat Mijn getuige trouw te schitt’ren in elks ogen.’
Opening
- Ds. P.C. Vlot

Opening
- Ds. P.C. Vlot

Kinderkoor
- Hier volgt een boodschap
1.Hier volgt eenKinderkoor
boodschap voor ieder, die het hoort.
3. Heere, bekeer me en leid mij naar Uw Woord
Neem het ter harte, -het isHier
een ernstig
woord.
volgt een
boodschap Geef, dat Uw dienst mijn hart het meest bekoort
Ja, neem het ernstig, het 1.Hier
gaat uwvolgt
leven een
aan. boodschap Schenk
mij diedie
vreugde,
die Gij Uw volk bereidt,
voor ieder,
het hoort.
Blijf het bedenken, waar uw weg ook heen mocht.
Tot eer van Uwen Naam in alle eeuwigheid!

Neem het ter harte, het is een ernstig woord.
Ja, neem het ernstig, het gaat uw leven aan.
2.Solo Sil de Leeuw
Blijf het bedenken, waar uw weg ook heen mocht gaan.
- Psalm 105 : 5 (samenzang)
2.Solo
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
3. Heere, bekeer me en leid mij naar Uw Woord.
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Geef,volbracht
dat Uw dienst mijn hart het meest bekoort
Zijn woord wordt altoos trouw
Schenk
Tot in het duizendste geslacht. mij die vreugde, die Gij Uw volk bereidt,
’t Verbond met Abraham,Tot
Zijneer
vrind,
van Uwen Naam in alle eeuwigheid!
Bevestigt Hij van kind tot kind.

-

Psalm 105 : 5 (samenzang)

- Hoor naar de engelen in de nacht
zal Zijn waarheid
nimmer
krenken,
1.Hoor naar de eng’len inGod
de nacht.
2.Nu
is geboren
in een stal,
Maar
eeuwig Zijn verbond
gedenken.
Hoor naar hun lied vol heil’ge
pracht.
De Zoon van
God Die redden zal.
Zijn zingen daar tot eer van
Hij, Dietrouw
kan redden
uit de nood,
ZijnHem,
woord wordt altoos
volbracht
Van ’t wonder Gods in Bethlehem.
Ja, als het moet zelfs van de dood!
Tot in het duizendste geslacht.
Refrein.
Refrein.

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt
Hij van kind tot kind.
3.De stemmen van dit heilig
koor
Klinken vol lof het luchtruim door.
Hoor naar de eng’len- in de
nacht.
Hoor
naar de engelen in de nacht
Hoor naar hun lied vol heil’ge pracht!
1.Hoor naar de eng’len in de nacht.
Refrein.

Hoor naar hun lied vol heil’ge pracht.

Zijn
zingen
eerop
van
Hem,
Refrein: Eer zij God! Eer zij
God!
Eer zij daar
God entot
vreed’
aard.
Eer zij God! Eer zij God! In de mensen welbehagen.

Samenzang
- Lofzang van Zacharias : 1
Lof zij den God van Israel
Den Heer’, Die aan Zijn erfvolk dacht,
En door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeggebracht,
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
’t Geen Davids huis was toegezegd;
Dat wil Hij ons nu schenken.
Gelijk Gods trouw, van ’s aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.
Instrumentaal
Groep 8
- Psalm 6
Samenzang
- Psalm 87:4
God zal ze Zelf bevestigen en schragen
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind’ren dragen.
Kinderkoor
- Psalm 139
Niets is o hoogste majesteit. U onbekend, God van heerlijkheid.
Wanneer U spreekt is het al een feit, God vol van macht en majesteit.
Doorgrond en ken mijn hart o Heer’
Is ’t geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef en zie of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt.
En doe mij toch met vaste schreden.
Den weg ter zaligheid betreden.
- Psalm 81 : 12 (samenzang)
Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.

- De wijzen
1.Wijzen turen elke nacht, naar de grote sterren pracht.
Menig ster die zijn zien staan, kennen zij bij naam.
Jaren komen, jaren gaan, men berekent heel de baan.
Waar de sterren zullen staan, hoe zij zullen gaan.
Tot er op een goede nacht, zonder dat het wordt verwacht,
Plotseling een ster komt staan, helder als de maan.
2. Voorgelezen door Jenthe Huissen
3.Heel eerbiedig knielt men neer, legt de schatten voor de Heer’.
’n Kindje klein en zo gewoon, maar toch Godes Zoon.
Hij, de Koning van ’t heelal, krijgt geschenken, zonder tal.
Wierook, mirre en ook goud, dat zijn waarde houdt.
Maar het allermooist geschenk, geeft de Heere, op Zijn wenk.
Aan wie Hem zijn hartje geeft, voor zolang hij leeft.
Sluiting
- Ds. P.C. Vlot
Samenzang
- Ere zij God
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.

Helpt u mee het goede doel te steunen?!
Een digitale gift voor de MAF (Fam. van Weele) kunt u overmaken via de site
www.gergemkrabbendijke.nl
of rechtstreeks naar: NL 28 ABNA 0428 503861 t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van Weele.
Alvast hartelijk bedankt!
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