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Welkom  

 
Lied   Komt allen tezamen 
 
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 eerbied'ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

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 groet 
 
Gebed 
 
Lied  Kerstnacht boven Betlehem 
 

1. In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
Refr.: Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

2. Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
Refr.: Ere zij God, hoog in de hemel… 

 

 
 



 

3. Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 
Refr.: Ere zij God, hoog in de hemel… 
 

Lezing Lucas 2: 1-20 
 

Lied  Angels we have heard on high 
 
1. Angels we have heard on high 
Sweetly singing o'er the plains 
And the mountains in reply 
Echoing their joyous strains 
Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
 
2. Shepherds, why this jubilee? 
Why your joyous strains prolong? 
What the gladsome tidings be 
Which inspire your heavenly song? 
Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
 
Kerstoverweging 
 

Lied  Holy Night 
 
Oh holy night 
The stars are brightly shining 
It is the night of our dear savior's birth 
Long lay the world in sin and error, pining 
'Til He appeared and the soul felt it's worth 
A thrill of hope, the weary world rejoices 
For yonder breaks a new and glorious morn' 
Fall on your knees, oh, hear the Angels' voices 
Oh, night divine, oh, night when Christ was born 
Oh, night divine, oh, night, oh night divine 



 

A thrill of hope, the weary world rejoices 
For yonder breaks a new and glorious morn' 
Fall on your knees, oh, hear, hear the Angels' voices 
Oh, night divine, yeah, oh, night when Christ was born 
Oh, night divine, oh, night, oh night divine 
 

Gebeden 
 

Slotlied   Stille nacht, heilige nacht 
 

1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

 

3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

Zegen 
 

Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Amen 

 

 

 

De kerkenraad en alle medewerkers aan deze dienst wensen u allen een 

gezegend kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

 


