
Der song dei for fyrste gongen ved natt over Davids by 
den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny. 

Den songen som atter tonar med jubel kvar julenatt 
om barnet, Guds son, vår sonar som døden for evig batt.

Ungdomskoret Sing halleluja 
Always you 
Good to the very last droop 

Alle, med Ungdomskoret & korps: 
Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
 
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang!
 
Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født !

God Jul!

Julekonsert
2009

i Bjerkreim
kyrkje



Orgel:  Festival-fanfare av Malcolm Archer
v/Tim Rishton

Introduksjon v/Christoffer Songe 

Bjerkreim Barnekor: Ventevise i Advent 
Den beste gaven 
Nå er det høytid 

Fellessang: 
Deilig er den himmel blå, lyst det er å se derpå,

hvor de gyldne stjerner blinker, hvor de smiler, hvor de vinker
:/: Oss fra jorden opp til seg.:/:

Det var midt i julenatt  hver en stjerne blinket matt,
da med ett der ble å skue  én så klar på himlens bue

:/: Som en liten stjernesol:/:

Når den stjerne lys og blid  lot seg se ved midnatts tid,
var det varslet i Guds rike  at en konge uten like

:/: Skulle fødes på vår jord.:/:

Stjernen ledet vise menn  til den Herre Kristus hen;
vi har òg en ledestjerne,  og når vi den følger gjerne

:/: Kommer vi til Jesus Krist.:/:

Denne stjerne lys og mild,  som kan aldri lede vill,
er hans guddomsord det klare,  som han lot oss åpenbare

:/: Til å lyse for vår fot. :/:

Soloinnslag: Gunnar Hågbo (sax) og Borghild Hvidsten Gjedrem
(piano) - God rest ye merry gentlemen 

Bjerkreim Brass: 
Vi tenner våre lykter, Bjørn Rønningen Arr. Stein Ivar Mortensen 
White Christmas, Irving Berlin Arr. Inge Sunde 
Feliz Navidad, Josè Felicano Arr. Inge Sunde 

Fellessang: 
En krybbe var vuggen som ventet ham her, 
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær. 
Men stjernene lyste helt inn der han lå, 
det lille barn Jesus, på leiet av strå.

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. 
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. 
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, 
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for meg. 
Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei, 
så alle kan samles i himlen hos deg!

Vikeså Barnekor: Nå er julen her 
Det sanne lys 
Gloria 

Soloinnslag: Valborg Bakke og Borghild Hvidsten
Gjedrem - "How many kings" 

Bruk: Himlen i min favn 
Kjem du med håpet julenatt 
Kan det nå bli jul 

Fellessang:  (kollekt i benkene til trusopplæringa) 

Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld. 
og tusende barnehender mot himmelen ljosa held. 

Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall 
som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal stall. 

Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng, 
men englane song der ute på Betlehems aude eng. 
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