Lucas 2: 1-5; 6-14 en 15-20.
Uit de nieuwe Bijbelvertaling

Teksten Liederen die gezongen zullen worden.
Orgel/Koor Komt allen tezamen 1, 2 en 4
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
2. De hemelse eng'len
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
4. O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
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

Koor: Stille nacht 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.

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,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Harmonie: Hoor de eng’len zingen d’eer 1,2 en 3

1. Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' 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 Bethlehem.
Hoor, de eng'len 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 eng'len 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 eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Koor: Go tell it on the mountain 1, 2, en 3
1. Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born!
While shepherds kept their watching
O'er silent flocks by night
Behold throughout the heavens
There shone a holy light

2. Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born!
The shepherds feared and trembled
When lo! Above the Earth
Rang out the angel chorus
That hailed our Savior's birth
3. Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born!
Down in a lowly manger
Our humble Christ was born
And God sent us salvation
That blessed Christmas morn

Harmonie: Midden in de winternacht 1, 2 en 3
1. Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons 't 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 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, 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 zingt gij niet.
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, laat de bel,
laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren

Koor: Nu zijt wellekome 1, 3 en 4
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.
4. Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Harmonie: Eer zij God in onze dagen

1. Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
2. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
3. Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen peis en vreê ky-ri-e-leis.
Gloria in excelsis Deo.

Koor: In the bleak midwinter 1 en 4
1. In the bleak midwinter
Frosty winds made moan,
Earth stood hard as iron,
Water like a stone;
Snow had fallen,
Snow on snow,
In the bleak midwinter,
Long ago.
4. Angels and archangels
May have gathered there,
Cherubim and seraphim
Throng’d the air;
But his mother only
In her maiden bliss
Worshipped the beloved
With a kiss.

Harmonie We wish you a merry Christmas 1 en 2
1.

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

2.

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Orgel/koor: 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.
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.

