
                  

1. Komt allen tezamen 
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!  
 
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!  
 
2. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
Daar is uit 's werelds duist're wolken  
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood: 
de nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is "wonderbaar", Zijn daden  
Zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons - hoe met schuld beladen -  
verzoend voor 't oog des Vaders treen!
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3. Stille nacht  
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’. 
 
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. 

 
4 Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld,  
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld,  
God had de wereld lief. 
 
Dat Hij aan ons heeft gegeven,  
dat Hij aan ons heeft gegeven,  
gegeven, gegeven, 
Zijn eengeboren Zoon.  
 
Opdat een ieder die gelooft,  
opdat een ieder die gelooft,  
een ieder, een ieder,  
het eeuwig leven heeft. 



5. Hoor de eng’len zingen d’eer  
Hoor, de eng'len zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer’.  
Vreed' op aarde, 't is vervuld,  
God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor  
dat weerklinkt de hemel door.  
Zingt met algemene stem  
voor het Kind van Bethlehem  
Hoor, de eng'len zingen d’eer  
van de nieuw geboren Heer’.  
 
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 nieuw geboren Heer’. 

Voorzang: Lofzang van Zacharias vers 1  
Lof zij den God van Israel,  
Den Heer', die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

 

Na de dienst: Ere zij God  
(indien mogelijk staande)  
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 den hoge  
Ere zij God in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen, in den mensen,  
een welbehagen  
In den mensen, een welbehagen,  
een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God  
In den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen een welbehagen.  
Amen, amen. 


