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Welkom 
 

Lied  Komt allen tezamen 
 

1. 1. Komt allen tezamen, jubelend van 
vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
2. De hemelse engelen  
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
3. 3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
 

 

Bemoediging en drempelgebed 
 

Gebed 
 

Lied  Once in Royal David's City 
 

1. Once in royal David's city 
Stood a lowly cattle shed, 
Where a mother laid her Baby 
In a manger for His bed: 
Mary was that mother mild, 
Jesus Christ her little Child. 
 

3. And our eyes at last shall see Him, 
Through His own redeeming love; 
For that Child so dear and gentle 
Is our Lord in heaven above, 
And He leads His children on 
To the place where He is gone. 

2. He came down to earth from heaven, 
Who is God and Lord of all, 
And His shelter was a stable, 
And His cradle was a stall; 
With the poor, and mean, and lowly, 
Lived on earth our Saviour holy. 
 
4. Not in that poor lowly stable, 
With the oxen standing by, 
We shall see Him; but in heaven, 
Set at God's right hand on high; 
When like stars His children crowned 
All in white shall wait around. 

 

Lezing Lucas 1: 1-20 



 

Lied  Hoor de eng'len zingen d'eer 

 

1. Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
Vrede op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u volken in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Kerstoverweging  
 

Lied  Midden in de winternacht 
 

1. 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,  
blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

2. 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,  
blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

 

  



 

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs  
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs  
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan,  
blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

4. Zie, reeds 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 blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, laat de trom, 
rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom 
horen: 
Christus is geboren! 

 

Gebeden 
 

Slotlied Wij trekken in een lange stoet 
 

1. Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Betlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 
refr. Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
Wij loven U koning en Heer! 

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
 

Zegen 
 

De kerkenraad en alle medewerkers aan deze dienst wensen u gezegende 

Kerstdagen en alle goeds voor 2021!  


