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Gospelgroep Promise

Let there be praise dit is de slogan die al jarenlang 
verbonden is aan Promise. Nu in deze tijd van corona blijkt 

maar weer hoezeer daar behoefte aan is. Promise heeft als doel 
het verkondigen van de Boodschap met een hoofdletter, om Gods 

naam te loven en te prijzen middels zang en muziek. We zingen veelal 
gospelmuziek, zowel Engels- als Nederlandstalig: Continentals, Sela, Woorden 

van Waarden, Psalmen van Nu, alles wat Zijn Naam groot maakt. In het verleden 
hebben we 3 projecten in het Nederlans vertaald en/of zelf geschreven: Gloria, U 

en Credo. Steeds met medewerking van onze live-band, hier zijn we ontzettend trots 
op. Het Oslo Gospel Choir is altijd een grote inspiratiebron voor ons geweest. In juni 
hopen we ons 30-jarig jubileum te vieren met een optreden in het Voorhuys.

Menno Hakvoort is al vanaf het begin de muzikale man achter en de dirigent van Pro-
mise en ook vanaf het begin is hij betrokken geweest bij Stichting Musical Groep Urk. 
In beide groepen weet hij een grote groep mensen te enthousiastmeren om doormid-
del van zang en muziek het evangelie bij de mensen te brengen.

Stichting Musical Groep Urk

Dit jaar met kerst is het alweer 15 jaar geleden dat de spelers en zangers van de 
musicalgroep voor het eerst op het toneel stonden. De herberg van de bethelkerk 
bleek te klein te zijn, er was namelijk geen plaats genoeg om de vele belangstellenden 
te herbergen bij de allereerste eerste uitvoering van “Ga je mee naar Bethlehem”. De 
jaren die daarop volgden mocht de musicalgroep ook steeds op veel belangstelling re-
kenen bij de verschillende projecten. Zes unieke musical zijn er in de afgelopen jaren 
verschenen, er mochten drie cd’s gemaakt worden en twee musicals zijn zelfs verfilmt 
in het Bijbels openluchtmuseum. De wandeltheaters hebben duizenden bezoekers de 

wandelschoenen aan laten trekken en ook de kindereditie van “De vervulde profe-
tie” is het vermelden waard.

Afgelopen voorjaar waren er de afleveringen “De ontdekking van Pasen” waarin 
de kijkers stil stonden bij verschillende personages uit het Paasevangelie. Dit 
jaar met kerst zou de stichting met een geheel nieuwe kerstmusical komen, 
helaas is dit niet mogelijk gebleken vanwege de maatregelingen rondom het 
coronavirus, wellicht volgend jaar… Tijdens de kerstnachtdienst neemt de 
musicalgroep de kijkers mee op reis door het kerstevangelie heen doormid-
del van een schaduwtheater. In spel, zang en muziek komt het evangelie 
als het ware tot leven. De stichting heeft dit ook steeds voor ogen gehad 
als missie, het evangelie op een bijzondere manier bij de mensen brengen.

Voorwoord
Voor u ligt de uitgebreide liturgie van de kerstnachtdienst van dit 
jaar. Het is een mooie oude traditie om op de avond voor kerst een spe-
ciale zangdienst te beleggen. Helaas is het nu niet mogelijk om samen te 
komen in een kerk en in de kerstnacht lofliederen tot Gods eer aan te heffen. 
Het samenkomen is dan misschien nu niet mogelijk maar dat wil nog niet zeg-
gen dat de oude bekende liederen niet mogen klinken in de kerstnacht… we hebben 
geprobeerd een andere manier te vinden… en deze mooie liturgie maakt hier deel van 
uit!

Er is druk gewerkt in de maand december aan een mooi gevarieerd programma voor 
de kerstnachtdienst. Verschillende gaven en talenten zijn bij elkaar gebracht en het 
resultaat zal te zien zijn op 24 december om 22:00. Vanuit een sfeervolle Bethelkerk zal 
er een livestream verzorgd worden zodat u vanuit uw eigen huis als het ware ‘digitaal 
samen kunt komen’ rondom Gods Woord. Zo mogen we toch in verbinding staan met 
onze broeders en zusters. Samen in de naam van Jezus, het kind in de kribbe… Laten we 
met elkaar digitaal samenkomen op kerstavond!

Gospelgroep Promise treedt op en neemt ook de samenzang voor haar rekening. 
Stichting Musical Groep Urk verleent ook haar medewerking en vertolkt het kerstevan-
gelie in een bijzonder schaduwspel ondersteund door zang en muziek. Jongerenpastor 
Sjoerd Bakker opent de Bijbel en neemt u op geheel eigen wijze mee naar de velden van 
Efrata.

Wij hopen op deze manier een passende invulling te hebben gevonden om op kerst-
avond stil te staan rondom het kerstevangelie. Gezegende kerstdagen toegebeden, waar 
de komst van onze Messias in centraal mag staan! Want een kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven…. Wat een genade! Wat een licht in donkere dagen…

Vriendelijke groet Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU, namens de voorbereidingscom-
missie.

De kerstnachtdienst is te bekijken via de volgende Youtube livestream kanalen:

GKUPKN-TV
HervormdeGemeenteDeArk
zingenindezomer
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 Promise zingt: O come all ye faithfull          Solo: Edzo de Vries

O come all ye faithful, you lovers come sing
and cry from the mountains the call to come worship the coming King
Come praise Him with music and honor Him with dance
Behold He comes quickly and He carries His reward in His hand
Halleluia, let ev'ry creature sing halleluia (2x)

And build Him a highway on the music of your praise,
for the light of the true morning 
pierced through the darkness, His golden rays.
Sound loud on your trumpets a call to all men,
to come to His temple and with solemn rev'rence to worship Him
Halleluia, let ev'ry creature sing halleluia (2x)

Go to the city and sing out the song
Go out and joy and be led forth in peace
The trees of the field shall clap their hands
to the music the mountains and angels sing
Sing glory to God in the highest, peace on earth and good will to men. (2x)
Halleluia Halleluia, Halleluia,

O come all ye faithful, you lovers come sing
and cry from the mountains the call to come worship the coming King
Sound loud on your trumpets a call to all men,
to come to His temple and with solemn rev'rence to worship Him
Halleluia, let ev'ry creature sing halleluia (2x)
Halleluia,

O come all ye faithfull
Kom zingen, alle getrouwen en geliefden, 
prijst Hem met muziek en dans
Want het licht van de ware morgen 
doorboorde de duisternis,

 Samenzang: 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
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning! 

De hemelse eng’len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar ‘t schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

O, Kind, ons geboren, sluim’rend in de kribbe
Neem onze liefd’ 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!

 Welkom



| 7 6 | Kerstnachtdienst 2020

 Promise zingt: Agnus Dei

Alleluia, alleluia for our Lord God Almighty reigns (2x)
Alleluia
Holy, Holy, Are You, Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb
You are Holy, Holy, Are You, Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb
Amen

Alleluia, alleluia for our Lord God Almighty reigns (2x)
Alleluia
Holy, Holy, Are You, Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb
You are Holy, Holy, Are You, Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb

Agnus Dei:
Heilig bent U Heer, God Almachtig! Waardig is het Lam,
(Openbaring 4:8, Openbaring 19:6)

 Gebed

 Samenzang: De nieuwe morgen

Herders in ‘t veld van Efrata,
hoorden naar het Gloria.
Blij klinkt door de nacht,
uw Koning wacht in een stal.

Ga dan op weg naar Bethlehem, 
luister naar die blijde stem.
Kom, o mensen, kom, 
en kijk niet om en kijk niet om.

Zoek vrede bij dit Kind,    
gezegend wie hem vindt.
Voor wie er in zijn Naam geloven,
komt er een nieuwe morgen.

 Promise zingt: O kom, o kom, Immanuël  solo: Petra Bakker

O kom, o kom, Immanuël 
Verlos uw volk, uw Israël
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël 
Hij is nabij Immanuël

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom
dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel! 

 Gedicht door Agnes den Dulk

 Promise zingt: Ik wandel in gedachten  solo: Tjeerd Bakker. 

Ik wandel in gedachten, in Gods geboortehuis.
Gezegend zijn de nachten van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus’ kribbe, geloof is mijn geluk.

Geen woorden zijn te vinden, die ik begrijpen zal.
Hoe God als hemels kindje, moet slapen in een stal.
U Heer, mijn levensadem, het hoogste woord van God,
vindt minachting op aarde, moet slapen in een grot.

Ga mee op weg naar Bethlehem,    
luister naar die eng’lenstem.
Kom, o mensen, kom
en kijk niet om, en kijk niet om

Zoek vrede bij dit Kind,    
gezegend wie hem vindt.
Voor wie er in zijn Naam geloven,
komt er een nieuwe morgen.
            
Zoek vrede bij dit Kind,    
gezegend wie hem vindt.
Voor wie er in zijn Naam geloven,
komt er een nieuwe morgen.
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Kom in mijn hart en woon er, het is geen vreemde plek.
Uzelf hebt mij veroverd, blijf in mij toegedekt.
Ik ben met ziel en zinnen geopend, wonderstil.
Kom wikkel U Heer Jezus, in diepten van mijn ziel.

 Schriftlezing. Lucas 2:6-20

6  En het geschiedde, toen zij daar waren, 
 dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 
7  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken 
 en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats 
 was in de herberg. 
8  En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het 

open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9  En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid 
 van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 
10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, 
 ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, 
 in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
12  En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden
 in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
13  En plotseling was er bij de engel een menigte 
 van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
14  Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, 
 in mensen een welbehagen.
15  En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan 

waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: 
Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er 
geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

16  En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, 
 en het Kindje liggend in de kribbe.
17  Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord 

bekend dat hun over dit Kind verteld was.
18  En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door 

de herders tegen hen gezegd werd. 
19  Maar Maria bewaarde al deze woorden 
 en overlegde die in haar hart. 
20  En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden 

God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen 
gesproken was.

 Schaduwtheater door Stichting Musicalgroep Urk

In een spel van schaduw en muziek komt het kerstevangelie tot leven. 
Door middel van verschillende liederen wordt het aloude verhaal verteld. 
Reis mee naar lang vervlogen tijden en ontdek het  wonder van kerst.

Kom en luister    solo: Edzo de Vries.

Kom en Luister
Pa ra pa pa pam
Licht in het duister
Pa ra pa pa pam
Een oud verhaal klinkt weer
Pa ra pa pa pam
Geboorte van de Heer 

Parapapapam, 
rapapapam, 
ra papapam 
Kwam voor ons allemaal
Pa ra pa pa pam
’t Kerstverhaal 

Moeder van Gods Zoon
Het was een tijd, moeizaam en vol pijn
De vraag weerklonk, wanneer zal het zo zijn
Dat de Heiland komt, die ons verlossen zal 
Die redder werd, geboren in een stal 

Hemels bezoek, aan een gewone vrouw
Het grootste nieuws, dat ooit weerklinken zou
‘t Lang verwachte kind, mocht groeien in haar schoot 
Een jonge maagd, moeder van Gods zoon 
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Meisje uit Nazareth      Solo: Janneke Baarssen

Meisje uit Nazareth
Door God apart gezet
Hij zond een engel vanaf Zijn troon 
Die haar de boodschap bracht
Ik heb aan jou gedacht
Jij zult de moeder zijn van Gods Zoon 

Hij zei:
Wees gegroet (ave Maria) 
Wees niet bevreesd (ave Maria) 
Wees vervuld van Mijn Geest 

Geef mij adem     Solo: Janneke Baarssen

Ik moet reizen, door de koude nacht 
binnen in mij het kind dat ik verwacht
en ik weet niet wat ik moet
en ik vraag u is dit goed 

Vader, waarom draag ik uw Zoon 

Ik moet wachten, ieder uur is lang
vol gedachten en mijn hart is bang.
in een wereld koud als steen
ga ik deze weg alleen 

wees mij nabij 

geef mij adem, Hemelse Vader
Schepper van alle leven
Al wat ademt
Geef mij Uw adem, kom met Uw vrede
Zegen mij met Uw Heiligheid want u bent heilig 
Geef mij adem 

Kijk om je heen     Solo: Janneke Baarssen

Ik hoor iets over een veld, 
herders lagen te slapen, 
hielden wacht bij hun schapen
toen er plots een engel kwam.
Hij bracht hen toen het nieuws 
De zoon van God is geboren. 
Toen klonken engelenkoren 
Ere zij de God van het Lam. 
Kijk om je heen, kijk om je heen 
jij bent nooit alleen. 

Want God is overal in het Heelal 
Hij is er ook voor jou en mij.... 
Kijk om je heen, kijk om je heen, 
Hij kwam heel alleen. 
Koning van ’t heelal, slechts in een stal.
Zo klein werd Hij voor jou en ook voor mij. 

Stille nacht 
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
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Wonderlijk wat ik zag.     Solo: Edzo de Vries.

Nacht werd dag in het veld van Efrata 
Wonderlijk wat ik zag
Englenkoor dat de, boodschap bracht 
Wonderlijk wat ik zag 

Een ster, een ster, stralend in de nacht 
Scheen op Hem,
die ons redden zal 
Scheen op Hem, die ons redden zal 

Nacht werd dag in het diepste van mijn hart 
Wonderlijk wat ik zag
T’is vervuld, waar ik op heb gewacht 
Wonderlijk wat ik zag 

Een kind, een kind, geboren in een stal 
Zoon van God, die mij redden zal
Zoon van God die mij redden zal 

Heel lang geleden in Bethlehem.     Solo: Jan Wim Oost en Ditta Hoekstra.

Heel lang geleden in Bethlehem
Zochten Jozef en Maria een plaats voor Hem 
Alleen een oude stal,
als beschutting voor de nacht
Dit werd het decor van kerst,
wie had dat verwacht. 

Zachtjes klonk het huilen,
van een pasgeboren kind
Gewikkeld in wat doeken,
door mensen onbemind
Geen wiegje om te slapen,
maar een bak gevuld met hooi
Geen troon om te bestijgen,
maar een kruishout voor Gods Zoon 

De engelen getuigden met een erelied die nacht
Een Koning is geboren,
de Redder lang verwacht
Deze zoon van God werd mens voor ons 

en koos zelfs voor de dood
Zodat wij konden leven door zijn bloed, 
dat men vergoot

Heilig, Heilig Heilig 
Heilig, heilig, heilig Heer God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard’ en hemel wijd. 
U alleen bent heilig, liefdevol en machtig, 
Drieëenig God, die één in wezen zijt. Heilig

 Kerstboodschap (deel 1) door Sjoerd Bakker

 Samenzang: Nu zijt wellekome.

1.  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.

2.  Herders op den velden, hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar. Kyrieleis.

3.  Wijzen uit het Oosten uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerrand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.
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 Promise zingt: O holy night  Solo: Edzo de Vries

O holy night, the stars are brightly shining;
It is the night of our dear Savior’s birth!
Long lay the world in sin and error pining,
Till He appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope, the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees, O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born!
O night divine, O night, O night divine!
 

Truly He taught us to love one another;
His law is love and His gospel is peace.
Chains shall He break for the slave is our brother
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name!
Christ is the Lord, Oh praise His name forever,
His pow’r and glory evermore proclaim
His pow’r and glory evermore proclaim.

O Holy night:
O heilige nacht, van onze dierbare Heiland’s geboorte!
Zijn wet is liefde en Zijn evangelie is vrede.
Christus is de Heer, Zijn kracht en heerlijkheid is in eeuwigheid

 Kerstboodschap (deel 2) door Sjoerd Bakker

 Instrumentale intermezzo:

“The sacred romance” (Heilige liefde)
“I can hear Your voice” (Ik hoor Uw stem)

Pianist: Irma van de Berg.
Violist: Rietje van de Kraats.

 Dankgebed

 Promise zingt: This is the Lord’s doing  Solo: Janneke Baarssen

This is the Lord’s doing, This is the Lord’s doing
And it is marvellous, marvellous in our eyes
The Lord is my shepherd
The Lord is my light
Whom shall i fear
He died to bring salvation
To each and every nation
Wonderful counsellor
Heavenly Prince of peace
Alpha and Omega
The beginning and the end
This is the Lord’s doing, This is the Lord’s doing
And it is marvellous, marvellous in our eyes

This is the Lord’s doing
Dit is God’s werk. En het is wonderbaar, 
heerlijk en verbazingwekkend in onze ogen. 
De Heer is mijn Herder en mijn Licht. 
Hem zal ik vrezen. 

 Zegenbede
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 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.

Foto's: Luuk Schudde


