
Kerstzang Dorpsplein 

De Koog 
  Zaterdag 24 december 2022 
 
 

 

 
Aanvang 19.00 uur 

 

 

 



 
 

Met medewerking van: 

 

 

 

- Nico Erwich presentatie 

 

- Enkele leden popkoor Artex  

 

- Koninklijk Texels Fanfarekorps 

 

- Leerlingen Lubertischool 

 

- Alle aanwezigen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma: 

 

1. Instrumentaal - KTF 

 

2. Welkomstwoord – Nico Erwich 

              

3. Stille nacht – Allen 

 

4. Er is een kindeke geboren –  

    Leerlingen Lubertischool en KTF 

 

5. De herdertjes lagen bij nachte –  

    Allen 

 

6. O denneboom – 

    Leerlingen Lubertischool en KTF 

 

7. Nu zijt wellekome – Allen 

 

8. Midden in de winternacht – Allen 

 

9. Slotwoord – Nico Erwich 

 

10.Ere zij God – Allen  



3.    Stille nacht – Allen 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids zoon, lang verwacht. 

Die miljoenen eens zaligen zal, 

Wordt geboren in Betlehems stal. 

Hij de schepselen Heer. 

Hij de schepselen Heer. 

 

Hulploos Kind, heilig Kind, 

Dat zo trouw zondaars mint. 

Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd, 

Wordt G’ op stro en in doeken gelegd. 

Leer mij danken daarvoor. 

Leer mij danken daarvoor. 

 

Stille nacht, heilige nacht! 

Vreed’ en heil, wordt gebracht. 

Aan een wereld verloren in schuld. 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 
 
 
 
 
 
 
 



4.   Er is een kindeke geboren –  

      leerlingen Lubertischool en KTF 

 

Er is een kindeke geboren op aard  

Er is een kindeke geboren op aard  

't Kwam op de aarde voor ons allemaal  

't Kwam op de aarde voor ons allemaal 

 

't Kwam op de aarde en 't had er geen 

huis  

't Kwam op de aarde en 't had er geen 

huis  

't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn 

Kruis  

't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn 

Kruis  

 

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 

 
 
 

 

  



5.  De herdertjes lagen bij nachte –    

Allen 

 

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 door een. 

Een straal van omhoog zij vernamen, 

Een straal uit het kribje benee. 

Toen blonk er een straal uit hun ogen, 

En viel op het Kindeke teer. 

De herders tot schreiens bewogen, 

Zij knielden bij Jesus neer. 
 

 

 

 
 
 
 
 



6. O denneboom –  

    leerlingen Lubertischool en KTF 
 
     

O denneboom, o denneboom.  

Wat zijn je takken wonderschoon  

Ik heb je laatst in 't bos zien staan  

toen zaten er geen kaarsjes aan.  

O, denneboom, o denneboom.  

Wat zijn je takken wonderschoon 
 
 

   
 

 

 

 



7.  Nu zijt wellekome – Allen 

 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer. 

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel 

neer. 

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit 

meer. 

Kyrie-eleis. 

 

Herders op de velden, hoorden een 

nieuw lied. 

Dat Jesus 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. 

Kyrie-eleis. 

 

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land. 

Zij zochten onze Here met offerand. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierrook 

en de goud. 

’t Ere van dan Kinde, dat alle ding 

behoud. 

Kyrie-eleis 

 



8. Midden in de winternacht – Allen 

 

Midden in de winternacht 

Ging de hemel open. 

Die ons heil ter wereld bracht, 

Antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

Herders waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan,  

blaast uw fluiten aan, 

Laat de bel, laat de trom, 

Laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

Vrede was het overal, 

Wilde dieren kwamen. 

Bij de schapen in de stal,  

En zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

Herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan, 

Blaast uw fluiten aan,  

Laat de bel, laat de trom, 

Laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

 



9. Slotwoord – Nico Erwich 

 

10. Ere zij God – Allen  

 

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 den hoge (2x) 

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 

In den mensen, in den mensen, een 

welbehagen 

In den mensen, een welbehagen, een 

welbehagen 

Ere zij God, ere zij God 

In den hoge, in den hoge, in den hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In den mensen een welbehagen 

Amen, amen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten 2023 in De Koog 
Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2023 

Boerenkoolmaaltijd 

Palm Pasen 

Playbackshow 

Koningsdag 

Sinterklaas 

Ouwe Sunder 

Kerstzangavond 

Algemeen: 
dorpskrant de Kaap 

jeugdclub 

voetbal 

biljartclubs 

biljartkampioenschap 

darttoernooi 

tafeltennis 

fancy fair 

exposities 

ouderensoos/gymnastiek 

badminton 

dynamic tennis 

handwerkochtend 

ophalen oud papier 

koersbal 

bingo 

bridge 



 

 
 

Dorpscommissie De Koog 
en 

Ondernemersvereniging 

De Koog aan Zee 
 

 
 

Wensen u fijne kerstdagen 

en een gelukkig en gezond 2023 

 

 


