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Medley:  Komt allen tezamen
 Eer zij God in onze dagen
 Hoor de eng’len zingen d’eer

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.  
 
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen, peis en vree kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
 
Hoor de eng’len zingen d’eer
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t  is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem, zingt het Kind van Bethlehem! 
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
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Hij, de Vorst der eeuwigheid, Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug’len dalen neer, licht en leven altijd weer.
Lof U, die Uw glorie deed, schuilen in het aardekleed,
opdat wij, van zonde rein, nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

’t Is geboren het godd’lijk Kind
refrein:
’t  Is geboren het godd’lijk kind jubel hemel, en jubel aarde  
’t  Is geboren het godd’lijk kind, dat de mensen met God verbindt.  
 
’t  Ligt in doeken, het ligt in strooi, Jozef waakt bij het slapend kindje  
’t  Ligt in doeken, het ligt in strooi, ’t  is zo arm maar zo wondermooi!  
 
refrein 2x:
Schrik niet herders, weest welgezind, laat uw schaapkens in die valleien,  
schrikt niet herders, weest welgezind, daar gij eerst uw Verlosser vindt. 
 
refrein 2x:
In een stal ligt dat Godd’lijk Kind op wat stro moet ’t  Zijn leden spreien,  
in een stal ligt dat Godd’lijk Kind waar Zijn moeder ’t  in doekjes windt. 

refrein

O kom, o kom Immanuël
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 Uw heiligdom.
Dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij Immanuël.



4

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 Immanuël.

Kaarsjes brandend in de nacht
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’ 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t  mijn.  
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t  mijn.  
 
Jezus zegt ons ook dat ’t  zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ’t  duister held’re lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t  mijn.

Hoe zal ik U ontvangen
Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O, ‘s werelds hoogst verlangen, des sterv’lings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij,  
die, Heer, ons onderrichte, wat U behaag’lijk zij! 
 
‘k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deed staan. 
Gij doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan. 
 



Nog eens zal Hij verschijnen als Richter van ’t  heelal, 
die ’t  hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen reeds schemert boven ’t  graf!

Licht in de nacht
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
‘n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
tot dat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held ‘re morgen aan. 
 
Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam. 
 
Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam.
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Luister naar die eng’len stem
Eng’len in het veld van Efratha zingen daar het Gloria,
In de donk’ re nacht, de Koning wacht in een stal.
Hij ligt daar in een kribbe neer, Jezus onze lieve Heer,
Hij, die vrede geeft aan elk die op Hem wacht

refrein:
Zoek vrede bij dit Kind, gezegend die het vindt,
Voor wie er in Zijn Naam geloofd, komt er een nieuwe morgen.

Herders in ’t veld van Efratha zingen daar het Gloria,
Blij klinkt door de nacht: uw Koning wacht in een stal.
Ga dan op weg naar Bethlehem. Luister naar die eng’len stem,
Kom o mensen, kom en kijk niet om, kijk niet om.

refrein (2x)

Over de heuvels en stil in het dal
Over de heuvels en stil in het dal, daar staat een kribbe, een schamele stal. 
Over de bergen in ’t  wit van de nacht, daar werd het wonder, het wonder volbracht. 
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren, glorie, glorie, gloria, halleluja.

Vorsten zij kwamen in pracht en in praal, purper, scharlaken en oosterse taal. 
Vorsten en volken, zij brachten hun eer, ’t  Kind in de kribbe, zo lag het daar neer. 
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren, glorie, glorie, gloria, halleluja.

Eng’len bezingen het lied door de nacht, Christus geboren, de vrede gebracht. 
Feest in de hemel en feest op het veld, feest op de aarde, de mare verteld. 
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren, glorie, glorie, gloria, halleluja.
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Midden in de winternacht
Midden in de winternacht ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Zie daar staat de morgenster stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
Christus is geboren! 

Stille nacht
Stille nacht, heilge nacht! Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehem’s stal,  
Hij, der schepselen Heer, Hij, der 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 me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.  
 ✰
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Stille nacht, heilge 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!  

Immanuël
Immanuël, Immanuël, Zijn Naam zal zijn: Immanuël
God met ons, getoond aan ons, Zijn Naam zal zijn: Immanuël
Immanuël, Immanuël, Zijn Naam zal zijn: Immanuël
God met ons, getoond aan ons, Zijn Naam zal zijn: Immanuël

In de stad van Koning David  
In de stad van koning David met een stal als onderdak, 
ziet een moeder naar haar kindje, liggend in een voederbak. 
’t  Is Maria die ons bracht Jezus, in de winternacht.

Hij die groot is en verheven is een pasgeboren Kind, 
is in hooi en stro gelegen, waar Hij dieren bij zich vindt. 
God, getrouw aan al de zijnen, wordt de kleinste van de kleinen. 
  
Jezus, blijf maar bij ons leven met Uw kinderlijke Geest. 
Doe ons danken, doe ons delen, voer ons naar Gods eeuwig feest. 
Kindje dat Maria baarde, maak het licht alom op aarde.

In het begin was het Woord
refrein:  
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, bij God.  
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God,  
en het Woord was God. 

Het Woord is bij ons gekomen, het kwam als een licht in de nacht.  
Om onder de mensen te wonen. Maar wie had een Kindje verwacht? 
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(refrein)

Het Woord is aan ons gegeven, al lang van tevoren beloofd.  
De weg en de waarheid, het leven, voor wie in het Kindje gelooft. 

(refrein)

Ik kniel aan Uwe kribbe neer  
Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven!  
Ik kom tot U en breng U Heer, wat Gij mij hebt gegeven.  
O neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart, 
bij U geborgen wezen. 
 
Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren.  
Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren.  
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 
 
Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen.  
O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen.  
O zon, die door het duister breekt, en ’t  ware licht in mij ontsteekt,  
hoe heerlijk zijn uw stralen!

Hij kwam bij ons heel gewoon
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. 
 
refrein 
Zie onze God, de Koningknecht, Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag 
gedragen door zijn liefd’ en kracht. 
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En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet  
maar toch zei Hij: Uw wil geschied’ 
 
(refrein) 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg.  
 
(refrein) 
Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
(refrein)

Ere zij God
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 
Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde 
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.
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