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O KOM, O KOM, IMMANUËL 

O kom, o kom, Immanuël, 

Verlos Uw volk, Uw Israël, 

Herstel het van ellende weer, 

Zodat het looft Uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 

En open ons het heiligdom; 

Dat wij betreden Uwe poort, 

Jeruzalem, o vredesoord! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, die onze Heerser zijt, 

In wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai Die spreekt met macht, 

Verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuel! 

 

WELKOM 

LOFZANG VAN ZACHARIAS:5 (BER. DS. MEEUSE) 

Voor hem die dwaalt in duisternis, 

die in de schaduw van de dood 

gezeten is, verschijnt gewis 

dit Licht tot vrede. God is groot! 
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HOE ZAL IK U ONTVANGEN? 

Hoe zal ik U ontvangen, 

hoe wilt Gij zijn ontmoet, 

O, 's werelds hoogst verlangen, 

des sterv'lings zaligst goed? 

Dat ons uw Geest verlichte! 

Houd zelf de fakkel bij, 

die, Heer, ons onderrichte, 

wat U behaag'lijk zij! 

 

Nu hebt gij niet te vragen, 

of God wel vrede biedt: 

"In mensen welbehagen!" 

zo klinkt het eng'lenlied 

't Klinkt voort, waarheen w' ook zweven 

uit Bethl'em Efrata; 

het klinkt ook onder 't sterven 

nog in ons harte na! 

 

Nog eens zal Hij verschijnen 

als Richter van 't heelal, 

die 't hoofd van al de zijnen 

voor eeuwig kronen zal. 

Nog is die dag verborgen; 

wacht hem gelovig af, 

terwijl de grote morgen 

reeds schemert boven 't graf! 

 

BIJBELGEDEELTE LUCAS 1:46-56 
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HOOR DE ENG’LEN ZINGEN D’EER 

Hoor de eng’len zingen d'eer  

van de nieuwgeboren 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 engelen zingen d'eer  

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Hij, Die heerst op 's hemels troon, 

Heere 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! 

 

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! 
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LICHT IN DE NACHT 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken 

dit is de nacht dat Zijn leven begon 

Sluier van angst en pijn lag op de volken 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 

stralend breekt die held're morgen aan 

 

Prijs nu Zijn naam 

samen met de engelen 

O, nacht vol licht 

o, nacht dat Jezus kwam 

O, nacht vol licht 

o, nacht dat Jezus kwam 

 

Wat Hij ons leert is geven om een ander 

liefde alleen is de weg die Hij wees 

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden 

vrij van het juk van verdrukking en vrees 

Uit ons hart en dwars door alle tranen 

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 

 

Prijs nu Zijn naam 

samen met de engelen 

en geef Hem glorie, 

In alle eeuwigheid. 

en geef Hem glorie, 

In alle eeuwigheid. 
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SILENT NIGHT  

               Voor vertaling zie bladzijde 14 
Silent night, holy night 

All is calm, all is bright 

Round yon Virgin, Mother and Child 

Holy infant so tender and mild 

Sleep in heavenly peace 

Sleep in heavenly peace 

 

Silent night, holy night 

Shepherds quake at the sight 

Glories stream from heaven afar 

Heavenly hosts sing Alleluia 

Christ the Saviour is born 

Christ the Saviour is born 

 

Silent night, holy night 

Son of God love's pure light 

Radiant beams from Thy holy face 

With the dawn of redeeming grace 

Jesus, Lord at Thy birth 

Jesus, Lord at Thy birth 
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OVER DE HEUVELS 

Over de heuvels en stil in het dal. 

Daar staat een kribbe, een schamele stal. 

Over de bergen in ‘t holst van de nacht. 

Daar werd het wonder, het wonder volbracht. 

Glorie, glorie, gloria is Christus geboren,  

Glorie, glorie, gloria, halleluja. 

 

Vorsten zij kwamen in pracht en in praal.  

Purper, scharlaken en oosterse taal. 

Vorsten en volken zij brachten hun eer. 

‘t Kind in de kribbe, zo lag het daar neer. 

Glorie, glorie, gloria is Christus geboren,  

Glorie, glorie, gloria, halleluja. 

 

Eng’len bezingen het lied door de nacht. 

Christus geboren, de vrede gebracht. 

Vreed’ in de hemel en vreêd op het veld. 

Vreêd op de aarde, de mare verteld. 

Glorie, glorie, gloria is Christus geboren,  

Glorie, glorie, gloria, halleluja. 
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GEDICHT 
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HE IS BORN (NOËL) 

               Voor vertaling zie bladzijde 14 
The first Noel, the angel did say 

Was to certain poor shepherds in fields as they lay 

In fields where they lay keeping their sheep 

On a cold winter's night that was so deep 

 

Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel 

 

Then let us all with one accord 

Sing praises to our heavenly Lord 

That hath made Heaven and Earth of naught 

And with his blood mankind has bought 

 

Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel 

 

He is born, He is born 

The Son of God has come to dwell 

The King of kings and Lord of lords 

Emmanuel 

He is born, He is born 

Hope for all, now, go and tell 

He has come to save the world 

We sing Noel 

 

Noel, Noel, Noel, Noel 

The King of kings and Lord of lords 

Emmanuel 

Noel, Noel, Noel, Noel 

He has come to save the world 

We sing Noel, Noel 
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EEUWENLANG GELEDEN 

Eeuwenlang geleden, 

in een donker dal. 

Zochten herders naar een kindje, 

in een arme stal. 

Nog maar pas geboren, 

al zo lang verwacht. 

En er zongen engelenkoren, 

door de nacht. 

 

Ze zongen gloria, gloria, 

voor het kindje klein en teer. 

Gloria, gloria, 

voor de allerhoogste Heer. 

 

Eeuwenlang geleden, 

was ik er niet bij. 

Maar het wonder is gebleven, 

ook voor jou en mij. 

Want datzelfde Kindje, 

uit die arme stal. 

Eren wij nu als de Koning, 

van 't heelal. 

 

Wij zingen gloria, gloria,  

voor het kindje klein en teer. 

Gloria, gloria, 

voor de allerhoogste Heer. 

 

Wij zingen gloria, gloria, 

voor het kindje klein en teer. 

Gloria, gloria, 

voor de allerhoogste Heer. 
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WIJS MIJ DE WEG NAAR BETHLEHEM 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

het lijkt zo eindeloos ver.  

In deze nacht hoor ik een stem, 

zie ik een licht, een ster.  

Vertel mij dan tot Wie ik ga; 

een Koning, kwetsbaar klein, 

Die wacht tot ik naar binnenga 

om dichtbij Hem te zijn. 

 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

mijn Koning tegemoet. 

Als nergens anders plaats meer is,  

leid mij dan naar U toe.  

Toon mij hoe U Verlosser bent 

als Koning, zonder kroon.  

U heeft Uw rijkdom afgelegd: 

Zo bent U Mensenzoon. 

 

In deze nacht aanbid ik Hem, 

zit aan zijn voeten neer. 

Met lege handen zie ik Hem, 

mijn Koning Die ‘k vereer.  

U toont het beeld van God aan mij, 

zijn menselijk gezicht.  

O kind van vrede, Gods geheim,  

dat heel mijn hart verlicht. 
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PSALM 72:6 (BER. DS. MEEUSE) 

Ja, koningen uit alle landen, 

zij buigen voor Hem neer. 

En heidenvolken strekken handen 

naar Hem uit tot Zijn eer. 

Hij zal nooddruftigen bevrijden 

en redden uit hun nood. 

Ellendigen, die hulp’loos lijden, 

verlost Hij van de dood. 

 

AFSLUITING 
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ERE ZIJ GOD 

Ere zij God, ere zij God 

In de hooge, in de hooge, in de hooge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Ere zij God in de hooge 

Ere zij God in de hooge 

 

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 hooge, in de hooge, in de hooge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Amen, amen 
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VERTALING ENGELTALIGE NUMMERS 

Silent Night 
 

Stille Nacht Heilige Nacht 

Alles is rustig, alles is helder 

Rondje Maagd, Moeder en Kind 

Heilige baby zo teder en mild 

Slaap in hemelse vrede 

Slaap in hemelse vrede 

 

Stille Nacht Heilige Nacht 

Herders beven bij het zien 

Glorie stromen vanuit de hemel in de verte 

Hemelse gastheren zingen Alleluia 

Christus de Verlosser is geboren 

Christus de Verlosser is geboren 

 

Stille Nacht Heilige Nacht 

Zoon van God liefde's het pure licht 

Stralende van licht van Uw heilige gezicht 

Met de dageraad van verlossende genade 

Jezus, Heer bij Uw geboorte 

Jezus, Heer bij Uw geboorte 

 

He Is Born (Noël) 

 
De eerste Noel (kerstboodschap), verteld de engel 

Was voor arme herders terwijl zij in de velden lagen 

In velden waar ze de wacht of hun schapen hielden 

Op een koude winternacht die zo donker was 

 

Noël, Noël, Noël, Noël 

Geboren is de koning van Israël 

 

Laten we dan allemaal eensgezind zijn 

Zing lof voor onze hemelse Heer 

Dat heeft hemel en aarde tot niets gemaakt 

En met zijn bloed heeft de mensheid gekocht 

 

Noël, Noël, Noël, Noël 

Geboren is de koning van Israël 

 

Hij is geboren, Hij is geboren 

De Zoon van God is gekomen om hier te verblijven 

De Koning der koningen en de Heer der heren 

Emmanuel 

Hij is geboren, Hij is geboren 

Hoop voor iedereen, ga het nu vertellen 

Hij is gekomen om de wereld te redden 

We zingen Noël 

 

Noël, Noël, Noël, Noël 

De Koning der koningen en de Heer der heren 

Emmanuel 

Noël, Noël, Noël, Noël 

Hij is gekomen om de wereld te redden 

We zingen Noel, Noel  
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VERANTWOORDING NUMMERS 

O kom, o kom Immanuël    OTH 82/97 

Lofzang  van Zacheüs    ds. Meeuse 

Hoe zal ik U ontvangen?   OTH 67/81 

Hoor de eng’len zingen de eer   OTH 68/82 

Licht in de nacht    OTH 76/OPW 527 

Silent Night     Planethakers 

Over de heuvels    Unisong Music 

Noël (He Is Born)     Tommee Profitt feat. Stanaj 

Eeuwenlang geleden    OTH 340/404 

Wijs mij de weg naar Bethlehem    Sela 

Psalm 72     ds. Meeuse  

Ere zij God     OTH 65/78  

MUSICI 

Orgel     Jorian Beukens 

Trompet     Nathan Beukens 

Piano     Gerjan van den Bosch 

     Marit van der Mel-Vlijm 

Gitaar     Martine van het Loo 

     Joost van der Mel 

ONDERSTEUNING 

Geluid     Edward Visser 

Film     Evert en Jorian Beukens 

Kerk     Familie Wijnne  
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