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Ȍecumenischen kerstnachtdeenst 

zoaterdag 21 december 2019, 19:30 uur 

Sint Nicolaaskeark - Lettele 

 

Veurgȁngers 

classis predikant Klaas van der Kamp 

bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen 

 

Muziek 

Ȍargel: Jan Wanders en Jan Getkate 

Gospelkoor: TODA oet Riessen o.l.v. Wout Ligterink 

Piano: Jan Getkate 

Dwarsfluit: Annelon Schulenburg 

Percussie: Erik Schreurs en Thijs Ligterink 

 

Leazers 

Jannie Bakker 

Jacqueline de Winter 

 

Kȍster 

Frans Brinkhof 

Ophalen gaven 

Ben Bouwmeester 

Gerard Haverkamp 

 

Presentatie 

Bert Groothengel

  

 
Kiek Um es 
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’t Őargel spölt 

 

Pröatke veurgȁngers en keender biej ‘t deupvont 

 

Gemeente geet stoan 

 

Processie:  

TODA, keender, leazers en veurgȁngers,  

Oonderwiel zeengt TODA: Kom o kom, kom noar Bethlehem 

(umzetting van Bethlehem Procession, Pepper Choplin) 

 

Kom o kom, kom noar Bethlehem 

Kom o kom, kom noar Bethlehem 

 

Komt non, komt noar Bethlehem 

Zeukt met oons, viej heurt Zien’ stem. 

Kom o kom noar de stad, het is vuurzeg 

woer ’t Koningskeend is daal e-leg. 

 

Kiek, de steare geet oons vuur 

vreugd en lech geet ’n hemmel duur. 

De duust’re weg löp laank verdan 

G’leuf en hop’ goat vuur oons an. 

 

Kiek, de stear ’gef heelder lech 

kiekt noar dat heelder lech 

wat de wearld de vreade brech 

kiekt noar dat heelder lech 

‘t Steet eskreevn in ’n hemmelboog 

kiekt noar dat heelder lech 

Jubelt oet dat God is hoog. 

 

Doar lig ’t Keend van Bethlehem 

Buungt en zingt met grote stem 

Leefd’ en lof is wat oons beendt 

An dit heailig Koningskeend. 
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TODA en gemeente zingt tehoop: Komt now biej mekare 

 

Komt now biej mekare,  

Zingt en roopt van bliedschop 

Komt now, o komt now noar Bethlehem!  

Kiek an, den könning is doar juust geboren.  

Stoat stil um hier te bidden,  

stoat stil um hier te bidden,  

stoat stil um hier te bidden  

vuur oonzen God 

 

Keend, oonzen noaber,  

Könning in ne krubbe,  

nemt oonze leefde toch met wille an!  

Iej, den ooons leefhebt,  

Ow beheurt oons hȁrte.  

Stoat stil um hier te bidden,  

stoat stil um hier te bidden,  

stoat stil um hier te bidden  

vuur oonzen God 

 

 

Votum en grootnis 

 

Gemeente geet zitten 
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Wiej zingt tehoop: Woar was toch God zien Zeune 

(wies: Er is een roos ontloken) 

 

Woar was toch God zien Zeune. 

Wiej wussen niks van Oe. 

In oonze wildste dreumen 

was God nooit hier en noe. 

Een nieje God bin Iej 

Die onder oons wil wonen. 

Wied vut en toch dichtbiej. 

 

’t Is an oons deur e-geven 

een naam, een oald verhaal, 

Oen woorden uut e-schreven 

In oonze meansentaal. 

Nou wördt oons eagen lot 

met Oen geluk verweven. 

Zo bin Iej oonze God! 

 

Ie bint veur oons geboren, 

al durft wiej doar niet an 

Oen stem in oonze oren 

Oen komst! Wiej weet d’r van. 

Een Means van vleis en bloed, 

een Kind veur oons geboren. 

Een naam die starven mut. 

. 

 

Gebed biej 't lösdoon van 'n Biebel 
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Leazen: Filipenzen 2 : 1 - 7 

Nou iejluu zo machtig stark bemeudigd wördt deur Christus en vol liefde 

e-treust, nou a’j onder mekare deur de Geest zo stark verbunden bint 

met zovölle ontfarming en medelieden, maak mi-j dan helemoal bliede 

deur ien van deanken te ween, ien in liefde, iensgezind in de geest en 

iene in alles wa’j wilt. Doe niks uut zölfzucht of lege greutsigheid. De ene 

mut de aander in alle deemeudigheid belangrieker vinden as zichzölf. 

Loat d’r gien iene allenig mar uut ween op zien eagen belang, mar heb 

ok oge veur dat van ‘n aander. Iej mut dezölfde geestelijke hoalding 

hebben die d’r ok in Jezus Christus is e-wes. Hij was net geliek an wat 

God fealijk was, mar doar heuld Hij niet stief an vaste, dat leut Hij lös. Hij 

wörden as een dienstknech en gelieke an een meanse. 

 

 

TODA zingt: Coventry Kaszaank 

(umzetting van The Coventry Carol, Victor C. Johnson) 

 

Suja, suja,  

Iej leve kleane Keend,  

baby, suja, suja. 

 

O zusters toch,  

wat mu’w non toch,  

in dizze bange tied? 

Dit keend bewoarn  

en weegn op ’n oarm 

baby, suja, suja. 

 

Herodes zölf gaf too bevel  

spreuk in zien helligheaid groot. 

Zien leager stoark dee't bleudig woark 

en höw dee wichter dood, joa dood. 

 

O, oarme Wich, 'k verget nich lich 

wat z’ Ow hebt an e-doan. 

A’j oons verloat zie’w oet e-proat,  

zing baby, suja suja 
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Suja suja, 

Iej leve kleane Keend, 

baby, suja suja 

baby, suja suja. 

 

 

Leazen: Lucas 2 : 1 - 7  

En toen gebeurden ’t dat keizer Augustus besleut um alle luu van de hele 

wearld in te schrieven. Die eerste inschrieving wörden uut e-voerd toen 

Quirinius gouverneur was over Syrië. En iederiene gung op pad um zich 

te loaten inschrieven, iederiene noar zien eagen stad. Zo gung ok Jozef 

uut Nazareth in Gallilea noar Judea hen, noar de 

stad van David die Bethlehem heetten. Hij was 

d’r ja iene uut David zien familie en uut zien 

volkshuus. Doar leut hij zich inschrieven met 

Maria. Ze stunnen op het punt um te goan 

trouwen, ze leup ja al op ’t leste. En ’t 

gebeurden toen ze doar waren dat ’t zo wied 

was. En doar wörden heur Zeune geboren, heur 

eerste kind. Ze wikkelden Hum in doeken en legden Hum in een kribbe, 

want veur heur was d’r nargens ok mar ien plekkie vri-j in een harbarg. 

 

 

Wiej zingt: Looft God 

 

Looft God en maakt Hum zingend groot 

op Ziene Koningstroon, 

die oons verlöst van alle dood 

en oons zien Zeune zund 

en oons zien Zeune zund. 

 

Hij kwam ja biej zien Vader weg 

um hier een Kind te ween, 

een wichie klean zo-as e-zegd 

‘t lag in een voederbak, 

’t lag in een voederbak. 
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Hij löt nou alle grootsheid weg 

en kös hier veur een stal, 

döt alverdan as is ’t een knech. 

De Schepper van de wearld! 

De Schepper van de wearld! 

 

 

Prakkezoasies 

 

 

Instrumentaal Op U, mijn Heiland blijf ik hopen. 

dwarsfluit en piano 

In anvang is ‘n titel ‘O du mein Trost und süsses Hoffen’; ‘n leed van Carl 

Wilhelm Osterwald (1820-1887).  

 

 

Wiej zingt: Iej bint de Meansenzeun 

 

Iej bint de Meansenzeun, zo wied wa’J vut. 

Bloed van oons bloed, uut oons bin Iej e-neumen. 

 

Ie hebt mien lief en leed, mien dag e-deeld; 

Ie bint veur miej gien vrömde God e-bleven. 

 

Toen ik ja nargens was, nog levend dood, 

heb Iej, allenig Iej mien licht ontsteuken. 

 

Licht van Oen licht bint wiej, wiej heurt biej Oe, 

meansen van licht, mar duuster oonze wegen. 

 

Meansen, net as ze bint, vol hoop en vrees, 

breng oons toch thuus, in Godsnaam gef oons vrede. 
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Veurbeden en Oons Vaar 

De veurbeden wordt ofwisseld met zang van TODA 

Mien Hear, Hee kan der zo ankommen 

Maak 't pad vuur de Könning vriej 

 

 

TODA zingt: Mien Hear 

(umzetting van: My Lord, He’s coming soon) 

 

Mien Hear, Hee kan der zo an kommen 

Maak 't pad vuur de Könning vriej. 

He’j alles now terechte vuur den dag 

Maak 't pad vuur de Könning vriej. 

Sloap now neet oet, de nach is vuurbiej. 

Stoa op, de Könning, Hee keump! 

Het duuster verdwient, de moargen brek an. 

Stoa op, de Könning, Hee keump, Hee keump! 

 

Mien Hear, Hee kan der zo an kommen 

Maak 't pad vuur de Könning vriej 

He’j alles now terechte vuur den dag 

Maak 't pad vuur de Könning vriej 

 

Kom, Hear Jezus, kom now in oons hart,  

en geaf oons leefde en hop 

Hee keump heel rap, en doarum Hear. 

wille viej wochen op Ow, op Ow 

 

Mien Hear, Hee kan der zo an kommen 

Maak 't pad vuur de Könning vriej 

Loat viej dan oetkieken noar den dag, den dag  

Hee keump, de Könning Hee keump. 
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Wiej bidt tehoop: 

 

Oons Vaar in ‘n hemmel, 

loat Diene naam heiligd wörden, 

loat Dien Könninkriek kommen 

loat geburen wat Dow weels 

op earde net as in ‘n hemmel. 

’t Brood woar a’w verlet um hebt, 

gef’t oons vandaag; 

rekken oons oonze scheulden nich an,   

zo-as wiej ok de leu vergeaft 

dee biej oons in ’t kriet stoat. 

Loat oons nich in temptoasie kommen, 

mer verlös oons van ’t kwoad. 

Want Diej heurt ’t Könninkriek 

en de krach en de heerlijkheaid 

töt in eeuwigheaid.  

Amen. 

 

 

Kerstwens (wiej doot mekaar de haand) 

 

Gemeente geet stoan 

 

Wiej zingt: Stille nacht, heilige nacht 

 

Stille nacht, heilige nacht. 

Davids zeun, lang verwacht, 

dee miljoenen es zaligen zal 

wördt geboren in Bethlehems stal. 

Hee, der schepselen Heer. 

Hee, der schepselen Heer. 
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Wegekeend, goddelijk keend, 

dat oet leefd’, klean begeent, 

ok veur miej he’j ow riekdom ontzegd, 

bi-j op stro en in deuke e-legd. 

Leer miej daanken doarveur. 

Leer miej daanken doarveur. 

 

Stille nacht, heilige nacht. 

Vrea en heail wördt e-bracht 

an ne wereld verleuren in scheuld; 

Gods belofte wördt eerlijk vervuld. 

Alle eer keump God too, 

alle eer keump God too. 

 

Zeagen en Amen 

 

 

TODA zingt: Rap noar Bethlehem 

 

Skepers hoold biej sköape trouw de wach  

getuungd van 'n teken midden in den nach. 

Engeln van 't woonderlijk Koningkriek 

zungen oons hemelse muziek. 

Opskeetn skeper, rap noar Bethlehem.  

 

Heailige bericht verteeld duur stearn. 

Engeln zingt: groot niejs: 't gef vrea op eard, 

"Vrea en hop' en vreugde wordt ebrach",  

zingt de bliejde hemmel-stem in 'n nach. 

Opskeetn skeper, rap noar Bethlehem.  

 

Rap noar Bethlehem en zingt  

‘n lofzaank op dit heailig Keend. 

Eerbied op de knee, in stil gebed.  

Lustert wat de engeln zingt. 

Hemmel, earde, alles kleenkt.  

Opskeetn skeper, rap noar Bethlehem.  
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Wee is dit Keend, dat lig en slöp 

op 'n skoot van moo Maria?  

De engeln zingt zo woonder mooi.  

De skepers past op de sköape  

 

Rap noar Bethlehem en zingt  

'n lofzaank op dit heailig Keend. 

Eerbied op de knee, in stil gebed.  

Lustert wat de engeln zingt.  

Hemmel, earde, alles kleenkt. 

Opskeetn skeper, rap noar Bethlehem.  

Opskeetn skeper, rap noar Bethlehem.  

Opskeetn skeper, rap noar Bethlehem. 

 

Őargelspel 

 

Ophalen 

De meiste leu an dizzen deenst wearkt um niks met.  

Al dizze leu wilt wiej geern wat doon.   

Doar gebroekt wiej de opbrengst van de collecte veur.  

Wat der oaver blif geet noar de Sint Nicolaaskeark. 

Doo nich knieperig, ’t joar es toch zowat um! 

 

 

Wiej weanst owleu  

’n Plezearig Mirweenterfeest  

en  

goodgoan in 2020 
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Dizzen deenst wordt oetzunden deur RTV Oost: 

Tillevisie 

Mirweenteroavnd 24 december um 20:00 en 23:00 uur 

Mirweenterdag 25 december um 09:00 en 16:00 uur 

Radio 

Mirweenterdag 25 december um 07:00 uur 

De liturgie kȍ’j daaldoon (downloaden) van de webstea van RTV Oost 

 

Dizzen deenst har nich möagelijk wes zoonder de kleane en grötte 

hölpe van 

Annelon Schulenborg  

Arie Jansen 

Bas Treffers 

Ben Bouwmeester 

Bert Groothengel 

Erik Scheurs  

Frans Brinkhof 

Gerard Haverkamp 

Hans Meijer 

Jacqueline de Winter 

 

Jan Getkate  

Jan Wanders 

Jannie Bakker 

Klaas van der Kamp 

Ronald Cornelissen 

Sandra Schulte 

Thea Kroese 

Thijs Ligterink 

Wout Ligterink 

Keender: Julia, Isa, Lucas, Anne, 

Jurre

 

 


