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Draumen om fred

Det lyser ei stjerne

Bjerkreim Brass Band:

When you wish upon a star (Solist Valborg Bakke)

Sangen til julestjerna

Feliz navidad

Fellessang

(sammen med Ungdomskoret og Bjerkreim Brass Band)

        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!

Bjerkreim kyrkje

Julekonsert

21. desember 2014



Bjerkreim Brass Band:

Gabriella's Sång  (Solist Valborg Bakke)

White Christmas

Ungdomskoret

La oss alle engang møtes

Shackles

Fellessang

     Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom,

     der samles mine tanker som i en hovedsum.

     Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt;

     jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

   

     Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå

     at Gud av himmerike i stallen ligge må!

     At himlens fryd og ære, det levende Guds ord,

     skal så foraktet være på denne arme jord!

   

     Hvi skulle herresale ei smykket for deg stå?

     Du hadde å befale alt hva du pekte på.

     Hvi lot du deg ei svøpe i lyset som et bånd,

     og jordens konger løpe å kysse på din hånd?

   

     Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø,

     for deg, for deg alene jeg leve vil og dø.

     Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund,

     at du er født herinne i hjertets dype grunn!

Ungdomskoret

Se denne natt

Deg å få skode

Linda Asheim, sang 

Have yourself a merry little Christmas

Tim

Bach - Preludium i G-dur

Fellessang

(Her tas det kollekt til undervisningsarbeid i soknet)

    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 leie 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.
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