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Gezang 1: 1

1. Hoe zal ik u ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
o, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
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Gezang 1: 1

Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!
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Johan de Heer 609: 1 en 2

1. De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
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Johan de Heer 609: 1 en 2

Daar hoorden zij d'engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar
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Johan de Heer 609: 1 en 2

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
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Johan de Heer 609: 1 en 2

Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer
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2

Gezang 14: 1 en 2

1. Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer!
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Gezang 14: 1 en 2

Nu zijt wellekome
van de hogen hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer
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Gezang 14: 1 en 2

2. Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren,
zij wisten 't niet!
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Gezang 14: 1 en 2

"Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bethl'em is de stede,
daar is 't geschied voorwaar."
Ontferm U, Heer!
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Gezang 18: 1

1. Komt allen te zamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier 
geboren.
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Gezang 18: 1

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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Psalm 98: 1 en 2

1. Zingt zingt een nieuw gezang den 
Heere,
dien groten God die wondren deed. 
Zijn rechterhand vol sterkt en ere,
Zijn heilig arm wrocht Heil na leed
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Psalm 98: 1 en 2

Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij zijn gerechtigheid
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor ’t heidendom ten toon gespreid
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Psalm 98: 1 en 2

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt
Dit slaan al  ’s aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt
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Psalm 98: 1 en 2

Juich dan den Heer met blijde galmen,
gij ganse wereld juich van vreugd
Zing vrolijk in verheven Psalmen,
het Heil dat d’ aard in ’t rond verheugt
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Gezang 25: 1

1. Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
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Gezang 25: 1

Mengt 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 nieuw geboren Heer!

18



4

Lezen Lucas 2: 1-6 (NBG)

1. En het geschiedde in die dagen, dat 
er een bevel uitging vanwege keizer 
Augustus, dat het gehele rijk moest 
worden ingeschreven.
2. Deze inschrijving had voor het eerst 
plaats, toen Quirinius het bewind over 
Syrië voerde.
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Lezen Lucas 2: 1-6 (NBG)

3. En zij gingen allen op reis om zich te 
laten inschrijven, ieder naar zijn eigen 
stad.
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Lezen Lucas 2: 1-6 (NBG)

4. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de 
stad Nazaret, naar Judea, naar de stad 
van David, die Betlehem heet, omdat 
hij uit het huis en het geslacht van 
David was,
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Lezen Lucas 2: 1-6 (NBG)

5. om zich te laten inschrijven met 
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke 
zwanger was.
6. En het geschiedde, toen zij daar 
waren, dat de dagen vervuld werden, 
dat zij baren zou,

22

Johan de Heer 194: 1, 2 en 3

1. Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.
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Johan de Heer 194: 1, 2 en 3

2. Hulp'loos Kind, heilig Kind!
dat zo trouw, zondaars mint.
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom 
ontzegd,
Werd G' in stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor,
Leer m' U danken daarvoor.
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Johan de Heer 194: 1, 2 en 3

3. Stille nacht, heil'ge nacht!
Vreed'en heil wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld,
Amen, Gode zij d' eer!
Amen, Gode zij d' eer!
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Lezen Lucas 2: 8-11 (NBG)

8. En er waren herders in diezelfde 
landstreek, die zich ophielden in het 
veld en des nachts de wacht hielden 
over hun kudde.
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Lezen Lucas 2: 8-11 (NBG)

9. En opeens stond een engel des 
Heren bij hen en de heerlijkheid des 
Heren omstraalde hen, en zij vreesden 
met grote vreze.
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Lezen Lucas 2: 8-11 (NBG)

10. En de engel zeide tot hen: Weest 
niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die heel het volk zal 
ten deel vallen:
11. U is heden de Heiland geboren, 
namelijk Christus, de Here, in de stad 
van David.
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Lezen Johannes 17: 1-5 (NBG)

1. Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen 
ten hemel en zeide: Vader, de ure is 
gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat 
uw Zoon U verheerlijke,
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Lezen Johannes 17: 1-5 (NBG)

2. gelijk Gij Hem macht hebt gegeven 
over alle vlees, om aan al wat Gij Hem 
gegeven hebt, eeuwig leven te 
schenken.
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Lezen Johannes 17: 1-5 (NBG)

3. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, de enige waarachtige God, en 
Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
4. Ik heb U verheerlijkt op de aarde 
door het werk te voleindigen, dat Gij 
Mij te doen gegeven hebt.
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Lezen Johannes 17: 1-5 (NBG)

5. En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij 
Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U 
had, eer de wereld was.
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Psalm 116: 1, 2 en 3

1. God heb ik lief, want die getrouwe 
Heer 
hoort mijne stem, mijn smekingen, 
mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al 
mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer 
op keer. 33

Psalm 116: 1, 2 en 3

2. Ik lag gekneld in banden van de 
dood,
daar d' angst der hel mij alle troost 
deed missen;
ik was benauwd, omringd door 
droefenissen,
maar riep de Heer dus aan in al mijn 
nood: 34

Psalm 116: 1, 2 en 3

3. "Och Heer, och wierd mijn ziel door 
U gered!"
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde 
waardig.
De Heer is groot, genadig en 
rechtvaardig,
en onze God ontfermt zich op 't gebed.
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Gezang 10: 7

7. O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel'!
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Gezang 10: 7

Dit zal de God des heils bewerken,
Hij zal de zetel, u bereid,
met recht en met gerechte sterken;
Hem zij de lof in eeuwigheid!
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Ere zij God

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

Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde
Vrede op aarde, Vrede op aarde
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Ere zij God

In de mensen, In de mensen
Een welbehagen
In de mensen
Een welbehagen, Een welbehagen
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Ere zij God

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