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Kerstzangavond  
24 december 2020 

 
Komt allen tezamen: 
 

1. 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.  
 
3. O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 

Stille nacht: 

 

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! 
 
3. Stille nacht, heilige 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. De hemelse eng'len,  
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.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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Midden in de winternacht: 
 
1. Midden in de winternacht,  
ging de hemel open; 
die ons ‘t heil der wereld bracht,  
antwoord op ons hopen.  
Elke vogel zingt zijn lied;  
herders, waarom zingt gij niet?  
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren!  
 
3. 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! 
 

O holy night: 
 
1. 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. 
'Till He appear’d  
and the soul felt its worth. 
A thrill of hope, the weary world rejoices, 
for yonder breaks,  
a new and glorious morn. 
 
2. Truly He taught us to love one another; 
His law is love and His gospel is peace. 
Chains shall He break  
for the slave is our brother; 
and in His name all oppression shall cease. 
Sweet hymns of joy  
in grateful chorus raise we, 
Let all within us praise His holy name. 
 
 

 
 
2. 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 citer slaan, blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrein:  Fall on your knees! 
Oh hear the angel voices! 
Oh night divine, 
Oh night when Christ was born; 
Oh night divine, 
Oh night, Oh night divine. 
 
 
 
 
Refrein:   Christ is the Lord! 
Oh praise His Name forever, 
His power and glory evermore proclaim. 
His power and glory evermore proclaim. 
Christ is the Lord! 
Oh praise His Name forever, 
His power and glory evermore proclaim. 
His power and glory evermore proclaim. 
 



HERVORMDE KERK OUDE TONGE  PRAISEBAND THE BRIDGE 

 

Hoor de Engelen/ Komt laten wij 
aanbidden: 
 
1. Hoor de eng’len zingen d’eer.  
van de nieuw geboren Heer!  
Vreed’ op aarde , t’is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Zing o volken, in het koor,   
dat weerklinkt de hemel door.  
Zing het met een blijde stem  
voor het Kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgeboren Heer!  
 
3. Hoor de eng’len zingen d’eer  
van de nieuw geboren Heer!   
Vreed’ op aarde, t’is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld.  
Zing o volken, in het koor,    
dat weerklinkt de hemel door.  
Zing het met een blijde stem  
voor het Kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgebo-ren Heer!   
 
Kom vier het feest met mij: 

 
1. Een vreugdevuur gaat van huis tot huis  
en zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam,  
geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 

 
2. In alle landen op heel de aarde  
beleven mensen het met elkaar.  
Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 
 
3. Kleur nu je leven met rood van liefde, 
met wit van vrede en groen van hoop. 
En houd je vast aan wat is beloofd,  
want het rijk van het licht is gekomen.

  
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Hij die heerst in eeuwigheid,  
Zoon van de gerechtigheid!  
Van Zijn vleug’len dalen neer   
licht en leven altijd weer.   
Glorie aan de Zoon van God,   
mens geworden om ons lot,  
opdat wij van zonden rein   
nieuwgeboren zouden zijn.   
Hoor, de eng’len zingen d’eer   
van de nieuwgeboren Heer! 
   
 

Komt laten wij aanbidden, (3x)  
Die Koning.    
   
Want U alleen bent waardig, (3x)  
O Koning.    
   
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)   
O Koning! 
 
 
 
 
 
 

Refrein: Kom, vier het feest met mij,   
kom, dans en zing want jij hoort erbij.  
Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen.  
 
 

Refrein: Kom, vier het feest met mij,   
kom, dans en zing want jij hoort erbij.  
Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen.  
 
Refrein: Kom, vier het feest met mij,   
kom, dans en zing want jij hoort erbij.  
Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen. (2x) 
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Jubel het uit: 
 
1. Jubel het uit. De Heer is hier;  
ontvang het koningskind!  
Als redder van de aarde  
geeft Hij het leven waarde.  
Dus hemel en aarde zingt! 
Dus hemel en aarde zingt!  
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt  
 
3. Zijn koningschap zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht!  
Laat ieder volk op aarde  
zijn heerlijkheid ervaren;  
de liefde die hij bracht,  
de liefde die hij bracht,  
de liefde, de liefde die hij bracht! 
 

In ons hart geboren: 
 
1. Jezus, word vandaag en elke dag  
in ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag  
en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
 
3. Jezus, word vandaag en elke dag  
in ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag  
en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
 
5. Jezus, word vandaag en elke dag  
in ons hart geboren, 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag  
en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
O, Jezus, word vandaag  
en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Jubel het uit. De Heer regeert;  
wees blij, verhef je stem!  
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt  
een vreugdelied voor Hem,  
een vreugde lied voor Hem, 
een vreugde, een vreugde lied voor Hem!  
 
4. Een vreugde lied voor Hem, 
een vreugde lied voor Hem,  
een vreugde een vreugde lied voor Hem! 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Maak ons uw voeten. 
Maak ons uw handen. 
Laat ons leven een teken  
van uw liefde zijn. 
 
 
 

4. Maak ons uw oren. 
Maak ons uw lippen. 
Laat ons leven een teken  
van uw liefde zijn. 
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Geef ons vrede: 
 
1. Hoeveel mijlen nog te reizen?  
Welke wegen nog te gaan?   
Welke ster zal ons wijzen,    
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
Refrein: Geef ons vrede,  
schijn in de donk’re nacht. 
Geef ons vrede,  
waarop de schepping wacht.  
 
Refrein: Geef ons vrede,  
schijn in de donk’re nacht. 
Geef ons vrede,  
waarop de schepping wacht.  
 
4. Elke vezel van ons leven,   
ieder ding en elke daad.   
Leer ons alles te geven   
tot er nergens meer onrecht bestaat. 
 
Dona nobis pacem    
Dona, dona, nobis pacem   
 
 

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.  
Ere zij God in de hoge.  
Ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, in de mensen,  
een welbehagen.  
In de mensen een welbehagen, 
een welbehagen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ’t is de droom van alle eeuwen:  
de aarde nieuw, de mensen vrij,  
maar geen huilen of schreeuwen  
bracht die wereld een stap dichterbij.
   
3. ‘k Zie uw rijk in al die dromen.  
‘k Zie uw licht in elke traan 
en ik bid uw rijk kome:   
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.  
 
Dona nobis pacem    
Dona, dona, nobis pacem (2x)  
 
 
 
Refrein: Geef ons vrede,  
schijn in de donk’re nacht. 
Geef ons vrede,  
waarop de schepping wacht.  
 
 
 
 
 
 
 
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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Meesterwerk van Liefde: 
 
1. Wij zijn op weg naar kerstfeest,  
zoekend waar de vreed’ op aarde is  
die komen zal.  
Vindt de Messias hier een kribbe,  
vindt Hij hier een hart waar liefde is,  
een warme stal?  
 
2. Ontsteek nu alle lichten  
en ga op weg naar waar het ooit begon 
 en God gaat met ons.  
Wij prijzen de verlosser  
en leggen onze gaven voor Hem neer,  
de God die mens wordt.  
 
Halleluja wees welkom hier  
Halleluja kom woon in ons  
Halleluja wees welkom hier  
Halleluja kom woon in ons  
 
 
 
 
 
 

 
Gezegende kerstdagen 

gewenst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Refrein: 
Jezus meesterwerk van liefde  
voor ons geboren in Bethlehem.  
Welkom Jezus meesterwerk van liefde  
in onze harten is er plaats voor Hem. 
 
 
Refrein: 
Jezus meesterwerk van liefde  
voor ons geboren in Bethlehem.  
Welkom Jezus meesterwerk van liefde  
in onze harten zingt het: 
 
 
Refrein: 
Jezus meesterwerk van liefde  
voor ons geboren in Bethlehem.  
Welkom Jezus meesterwerk van liefde  
in onze harten is er plaats voor Hem. 
 


