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Wij komen tezamen 
 
Wij komen tezamen, onder’t sterrenblinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 
Christus geboren, zingen d’engelenkoren 
Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus dominum 
 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre 
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen 
Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus dominum 
 
Ook wij uitverkoren, mogen u begroeten 
En kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven 
Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus dominum 

 

Allen met orgel 
Wij komen tezamen samenzang 

 
Kort openingswoord Ben van Paasen (voorzitter) 
 
Maessanghers 

Lied van de herders 
I saw three ships 
O Sanctissima 
Freu’ dich Erd’ und Sternenzelt 

 
Intermezzo harp Pauline Nieuwenhuijs-v/d Linden 
 In the bleak midwinter G. Holst 
 Sands of Hosta  A. Robertson 
 
Allen met orgel   samenzang 
 De herdertjes lagen bij nachte 
 
Orgelsolo   Geert Verhallen 
 All’offertorio  Domenico Zipoli 
 
Allen met orgel   samenzang  

Nu zijt wellekome  3 coupletten 
 
Een korte kerstgedachte Tjalling Lingsma 
 
Intermezzo accordeonisten 
 Donna, donna 
 
Allen    samenzang 
 Eer zij God in onze dagen 
 
 

Intermezzo harp Pauline Nieuwenhuijs-v/d Linden 
 Flying free  A. Cosby-Gaudet 
 The nightingale D. Henson-Conant 
 
Maessanghers 
 Stille Nacht  Duits 
 Auf Weihnachtshafen-Wache 
 Midden in de winternacht 
 Joy to the world 
 Hallelujah 
 
Allen 
 Er is een kindeke 3e couplet samen 
 
Sluiting 
 
Het koor staat onder leiding van  Geert Verhallen 
 
De accordeonisten zijn  Albert Barsch 
    Kees Broens 
    Oetse Holtman 
 
Uw gastheer   Tjalling Lingsma 
 
 
 
 
 
Na afloop volgt nog een gezellig samenzijn. 
 
De kerstbijeenkomst is gratis, maar een bijdrage 
voor het onderhoud van de Bagijnenkerk is zeer 
welkom. Uw bijdrage kunt u deponeren in het 
mandje bij een van de Maessanghers. 



De herdertjes lagen bij nachte 
 

De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d’engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
’t Liep tegen het nieuwe jaar 
 
Toen zij er te Bethlehem kwamen 
Daar schoten drie stralen dooreen 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje benee 
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen 
En viel op het kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jezus neer 
 
Maria die bloosde van weelde 
Van ootmoed en lieflijke vreugd 
De goede Sint Jozef hij streelde 
Het kindje der mensen geneugt 
De herders bevalen te weiden 
Hun schaapkens aan d’engelenschaar 
Wij kunnen van’t kribje niet scheiden 
Wij wachten het nieuwe jaar 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Nu zijt wellekome 

 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrie-eleis. 

 
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. 
Kyrie-eleis. 

 
Wijzen uit het oosten uit zo verren land 

Zij zochten onze Here met offerhand 
Ze offerden ootmoediglijlk mirr’, wierook ende goud 

Ter ere van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrie-eleis. 

Eer zij God in onze dagen 
 

Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in deze tijd 

Mensen van het welbehagen 
Roept op aarde vrede uit 

Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Eer zij God die onze Vader 

En die onze koning is 
Eer zij God die op de aarde 

Naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Lam van God Gij hebt gedragen 

Alle schuld tot elke prijs 
Geef in onze levensdagen 

Peis en vree, Kyri-eleis 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 

 
 
 

Er is een kindeke  3e couplet 
 

Er is een kindeke geboren in’t strooi, 
Er is een kindeke geboren in’t strooi, 

‘t Lag in een kribbe bedekt met wat hooi, 
’t Lag in een kribbe bedekt met wat hooi. 


