
1

JdH 593: 1, 3 en 4

1 Daar is uit ’s werelds duistre wolken
Een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
En gij, mijn ziele! bid het aan.
…

1

JdH 593: 1, 3 en 4

Het komt de schaduwen beschijnen,
De zwarte schaduw van den dood;
De nacht der zonde zal verdwijnen,
Genade spreidt haar morgenrood.
>>>

2

JdH 593: 1, 3 en 4

3 Maar nu, nu zullen we ons verblijden,
Verblijden voor uw aangezicht!
De volheid der beloofde tijden
Is voor de volken aangelicht!
…

3

JdH 593: 1, 3 en 4

Komt, dat we aanbiddend 
nederknielen
En juichend roepen: God is groot!
Daar komt een oogsttijd voor de zielen,
De Heer zal spijzen met zijn brood.
>>>

4

JdH 593: 1, 3 en 4

4 Gij wilt met vrede tot ons komen,
Met vrede en vrijheid, vreugd en eer,
Het juk is van den hals genomen
O God! wij zijn geen slaven meer!
…

5

JdH 593: 1, 3 en 4

De staf des drijvers ligt verbroken,
Aan wien ons hart zich had verkocht,
En ’t wapentuig in brand gestoken
Van hem, die onze ziele zocht.

6



2

JdH 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.
>>>

7

JdH 194: 1, 2 en 3 

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G' U rijkdom 
ontzegd,
…

8

JdH 194: 1, 2 en 3 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor.
Leer m' U danken daarvoor.
>>>

9

JdH 194: 1, 2 en 3 

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!

10

JdH 452

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

11

JdH 452

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
>>>
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3

JdH 452

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!
…

13

JdH 452

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
>>>

14

JdH 452

3 Het eeuwige Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de 
doeken!
…

15

JdH 452

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
>>>

16

JdH 452

4 O Kind, ons geboren
sluim'rend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons 
harte!
…

17

JdH 452

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

18



4

Gezang a: 1 en 3

1. Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
>>>

19

Gezang a: 1 en 3

3. Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

20

Psalm 98: 1 en 2

1. Zingt, zingt een nieuw gezang den 
HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
…

21

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.
>>>

22

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.
…

23

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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5

Psalm 98: 3

3. Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank;
…

25

Psalm 98: 3

Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.

26

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

1. En het geschiedde in die dagen dat 
er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld 
ingeschreven moest worden.
2. Deze eerste inschrijving vond plaats 
toen Cyrenius over Syrië stadhouder 
was.

27

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

3. En ze gingen allen op weg om 
ingeschreven te worden, ieder naar zijn 
eigen stad.

28

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea 
uit de stad Nazareth naar Judea, naar 
de stad van David, die Bethlehem heet, 
omdat hij uit het huis en het geslacht 
van David was,

29

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

5. om ingeschreven te worden met 
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was.
6. En het geschiedde, toen zij daar 
waren, dat de dagen vervuld werden 
dat zij baren zou,
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6

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

7. en zij baarde haar eerstgeboren 
Zoon, wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in de kribbe, omdat er voor 
hen geen plaats was in de herberg.

31

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

8. En er waren herders in diezelfde 
streek, die zich ophielden in het open 
veld en 's nachts de wacht hielden over 
hun kudde.

32

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

9. En zie, een engel van de Heere stond 
bij hen en de heerlijkheid van de Heere 
omscheen hen en zij werden zeer 
bevreesd.

33

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

10. En de engel zei tegen hen: Wees 
niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk 
wezen zal,

34

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

11. namelijk dat heden voor u geboren 
is de Zaligmaker, in de stad van David; 
Hij is Christus, de Heere.
12. En dit zal voor u het teken zijn: u 
zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe.

35

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

13. En plotseling was er bij de engel 
een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei:
14. Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in 
mensen een welbehagen.
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Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

15. En het geschiedde, toen de engelen 
van hen weggegaan waren naar de 
hemel, dat de herders tegen elkaar 
zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem 
gaan en dat woord zien dat er geschied 
is, dat de Heere ons bekendgemaakt 
heeft.

37

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

16. En zij gingen met haast en vonden 
Maria en Jozef, en het Kindje liggend in 
de kribbe.
17. Toen zij Het gezien hadden, 
maakten zij overal het woord bekend 
dat hun over dit Kind verteld was.

38

Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 18

18. En allen die het hoorden, 
verwonderden zich over wat door de 
herders tegen hen gezegd werd.

39

Kernteksten: Lukas 2: 10 en 19

10. En de engel zei tegen hen: Wees 
niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk 
wezen zal.
19. Maar Maria bewaarde al deze 
woorden en overlegde die in haar hart.

40

Gezang 15: 1 en 2

1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren Kind!
…

41

Gezang 15: 1 en 2

Ziet, die ‘t Woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die ‘t Al is, in gebreken,
ziet, die ‘t Licht is, in de nacht,
ziet die ‘t Goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
>>>
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Gezang 15: 1 en 2

2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne Godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
>>>

43

Gezang 15: 1 en 2

Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

44

Weerklank 131: 3 en 4

3a Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament 
moet hier in een kribbe slapen 
wordt in hooi en stro gewend. 
…

45

Weerklank 131: 3 en 4

Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod 
heeft de beesten als de zijnen 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot.
>>>

46

Weerklank 131: 3 en 4

3 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, dat ik door uw wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
…

47

Weerklank 131: 3 en 4

Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!
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Gezang 21: 1 en 2

1 Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
…

49

Gezang 21: 1 en 2

O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!
>>>

50

Gezang 21: 1 en 2

2 Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlek'loos rein,
mijn schuld op U genomen.
…

51

Gezang 21: 1 en 2

Eer 'k door uw hand was 
voortgebracht,
had reeds uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot uw kind verkoren.

52

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
…

53

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
…

55

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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