
Orde van dienst Kerstnacht 24 december 2022 in de Grote- of Johanneskerk om 22:00 uur 

 

Welkom  Vanaf bladzijde 6 staat de Orde van dienst voor Kerstmorgen. 

 
Lezing Genesis 1: 1-5 

 

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde 

boven het water. 

3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 

4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 

5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en 

het was morgen geweest: de eerste dag. 

 

Zingen ELB 109: 1, 2, 3 en 4 – Al wie dolend in het donker 

 

D 1 Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht: 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

V 2 Onze lasten zal Hij dragen 

onze onmacht totterdood 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons Zichzelf als levensbrood: 

nieuwe vrede zal er dagen 

liefde straalt als morgenrood. 

 

M 3 Tot de groten zal Hij spreken 

even weerloos als een lam 

het geknakte riet niet breken 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

A 4 Dor en droog geworden aarde 

die om dauw en regen vraagt 

dode mens die snakt naar adem 

wereld die om toekomst vraagt: 

Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 

die mijn welbehagen draagt 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed 

 

Lezing Genesis 22: 15-18 

 

15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij 

mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt 

onthouden, 17 zal Ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de 

hemel zijn en zand op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden 

in bezit krijgen. 18 En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend 

noemen. Want jij hebt naar Mij geluisterd.’ 

 

Zingen ELB 374: 1 en 3 

 

1 

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,  

de wereld zie die U hebt voortgebracht.  

Het sterrenlicht, het rollen van de donder,  

heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.  

Refrein 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

  

  



3 

Als Christus komt, met majesteit en luister,  

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.  

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  

en zingt mijn ziel: 'O Heer, hoe groot zijt Gij!'  

Refrein 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  

 

Lezing Jesaja 9: 1-2 en 5–7 

 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 

2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. 

De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

7 De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd, het heeft Jakobs volk getroffen. 

 

Zingen Lied 473: 1 

 

1  Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 

door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 

in 't midden van de nacht. 

 

Lezing Jesaja 11: 1-3a; 4a en 6-9 

 

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 

2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 

3a Hij ademt ontzag voor de HEER; 4a Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen 

in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 

6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; 

kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 

7 Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als een rund. 

8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een 

slang. 9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. 

Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 

 

Zingen Lied 473: 2 en 3 

 

2  Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen 

uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 

toen Gabriël haar groette 

in 't midden van de tijd. 

 

3  Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 

in 't midden van de dood. 



Lezing Lucas 1: 26–35; 38 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje 

dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria 

en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, 

de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die 

begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je 

zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus 

noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, 

de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over 

het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een 

man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste 

zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd 

en Zoon van God. 

 

38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de 

engel haar weer alleen. 

 

Zingen Lied 483: 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! 

 

Lezing Lucas 2: 1–7 

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 

laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 

3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 

Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 

zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 

Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 

bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en 

legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 

 

Zingen Lied 476: 1, 2, 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 in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

Daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht, 

Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. 

Kyrieleis. 

 

 



3 D' herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 

Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar." 

Kyrieleis. 

 

4 Wijzen uit het Oosten uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerhand. 

Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud 

t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

 

Meditatie 

 

Lezing Johannes 1: 1–14 (BGT) 

1 In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. 2 In het begin was hij al bij 

God. 3 Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. 

4 Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. 5 Hij is het licht 

dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. 

6 Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. 7 Hij kwam om te vertellen 

over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven. 8 Johannes was niet zelf het 

licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen. 

9 Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, 10 die hij zelf 

gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. 11 Hij kwam bij 

zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. 

12 Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. 13 

Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een vader en 

een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God. 

14 Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse 

macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods 

liefde en trouw volledig aanwezig. 

 

Zingen Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 

 

A1. Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

D2. De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

M3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

V4. De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

A5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

Dankgebed 

 

Zegen 

 



Zingen ELB 101 - 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 den hoge (2x) 

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerst 2022– Viering voor Jong en Oud – Grote- of Johanneskerk Lekkerkerk – aanvang 10 u 

 

Thema: Aan Tafel? 

 

Voorganger: Ds. Rob Maas 

Muzikale medewerking: Elise Kreuk (orgel); 

Richard den Ouden (piano) en Sarah Berghuis (zang). 

 

Voor de dienst zingen we 

 

Lied 486: 1 en 4 (Midden in de Winternacht)  

1 Midden in de winternacht 

ging de hemel open; 

die ons 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. 

4 Zie, reeds staat de morgenster 

stralend in het duister, 

want de nacht is niet meer ver, 

bode van de luister, 

die ons weldra op zal gaan; 

herders, blaas uw fluiten aan, 

laat de bel, bim bam, laat de trom, rom rom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Lied 487: 1, 2 en 3 (Eer zij God in onze dagen) 

1 Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roep op aarde vrede uit. 

Gloria, in excelsis Deo (2x)  

 

2 Eer zij God die onze Vader 

en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria, in excelsis Deo (2x) 

 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria, in excelsis Deo (2x) 

Lied 477: 1, 3, 4 en 5 (Komt allen tezamen) 

1 Komt allen tezamen, 

jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

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. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Woorden bij de liturgische schikking 

 

Zingen Lied 478: 1 en 2 (orgel en zang) 

1  Komt, verwondert u hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielen wensen, 

ziet dit nieuw geboren kind! 

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. 

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. 

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. 

 



Bemoediging en groet en gebed 

 

Luisteren (en meezingen) naar Mildheid en majesteit (OPW 312 - piano en zang) 

 

Mildheid en majesteit, God in Zijn waardigheid, 

werd in zachtmoedigheid een mens zoals wij. 

Heer van de eeuwigheid, teder en toegewijd, 

wast ons de voeten, Hij werd nederig en klein. 

 

O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit, 

kom en aanbid Hem, 

want dit is uw God, uw God, 

want dit is uw God, uw God. 

 

Vaders voorzienigheid, beeld van Zijn zuiverheid, 

leerde gehoorzaamheid al was Hij de Zoon. 

Droeg elke marteling toen Hij door ’t lijden ging, 

bad bij Zijn kruisiging: vergeef wat ze doen. 

 

O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit, 

kom en aanbid Hem, 

want dit is uw God, uw God, 

want dit is uw God, uw God. 

 

Wijsheid uitzonderlijk, God ondoorgrondelijk, 

heeft ons zo wonderlijk Zijn liefde betoond. 

Brengt ons barmhartigheid,  

schenkt ons standvastigheid, 

tilt onze mens’lijkheid omhoog tot Zijn troon 

 

O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit, 

kom en aanbid Hem, 

want dit is uw God,  

dit is uw God. 

 

Kijken en luisteren naar Kerstverhaal (filmpje) 

https://www.youtube.com/watch?v=CzWyMg2Yirg 

 

Zingen Wij staan aan een kribbe – Lied 503: 1, 2 en 4 

 

1 Wij staan aan een kribbe, 

aanschouwen de bron, 

de oorsprong der schepping, 

de rijzende zon: 

dit leven zal stralen, 

door God zelf bemind. 

Wij groeten de toekomst, 

gevat in dit kind. 

2  Wij lezen Gods wezen 

in het kind dat hier ligt, 

De nacht geeft zijn liefde 

een helder gezicht: 

dit kind, dat ontvlamt  

als een aarzelend vuur 

wordt licht en geleide 

in_ons donkerste uur. 

 

 

 

 

 



4  Hoe diep ook het duister 

waarin Hij verschijnt, 

zijn ster aan de hemel 

heeft alles omlijnd. 

Hij is ons tot lichtbron 

in donkere nacht. 

Het zonlicht van Pasen 

wint hier al aan kracht. 

 

Afsluiting project met de kinderen 'Het gaat goedkomen' (Powerpoint) 

 

Luisteren (en meezingen) Opwekking 533 – Eén klein kind (piano en zang) 

Eén klein kind 

in een wereld vol duisternis. 

één Verlosser, zo lang al verwacht. 

Eén klein handje 

dat wijst waar de hemel is, 

vredeskind in de nacht. 

(oooooooh) 

 

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft, 

enig Heerser met hemelse macht. 

enig heerser die zelf zich vernederd heeft, 

Koningskind in de nacht. 

(oooooooh) 

 

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 

zie Hem stralen in het hooi. 

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 

zie dit kindje, rustig en mooi, 

 

Eén klein licht 

dat de wereld verlichten moet. 

Eén klein licht dat het duister ontkracht. 

Eén klein licht 

dat Gods liefde ontbranden doet, 

stralend Licht in de nacht. 

(oooooooh) 

 

Eén klein kind in een wereld vol duisternis, 

één Verlosser, zo lang al verwacht. 

Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 

reddend Licht in de nacht. 

(oooooooh) 

 

Zie de herders Hem hulde bewijzen, 

zie de wijzen buigen zich neer. 

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 

zie dit kindje, klein en teer. 

 

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 

zie Hem stralen in het hooi.Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 

zie dit kindje, rustig en mooi. 



Schriftlezing Lucas 14: 12-14  

12 Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal 

geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun 

beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. 13 Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan 

armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen 

terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 

 

Verkondiging (met aan het begin een Quiz: zie powerpoint) 

 

Luisteren naar Be born in me - Francesca Battistelli (piano en zang) 

 

Everything inside me cries for order 

Everything inside me wants to hide 

Is this shadow an angel or a warrior? 

If God is pleased with me, why am I so terrified? 

Someone tell me I am only dreaming 

Somehow help me see with Heaven's eyes 

And before my head agrees, my heart is on its knees 

Holy is He; blessed am I 

 

Refrein 

Be born in me, be born in me 

Trembling heart, somehow I believe that You chose me 

I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end 

Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem 

Be born in me 

 

All this time we've waited for the promise 

All this time You've waited for my arms 

Did You wrap yourself inside the unexpected 

So we might know that Love would go that far? 

 

Refrein 

 

I am not brave 

I'll never be 

The only thing my heart can offer is a vacancy 

I'm just a girl 

Nothing more 

But I am willing, I am Yours 

 

Be born in me, be born in me 

I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end 

Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem 

Be born in me 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

 

 

 

 

 



Zingen – Hoor de englen zingen d'eer – Lied 481: 1 en 2 

 

1 Hoor, de engelen zingen de_eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, 't is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de engelen zingen de_eer 

van de nieuw geboren 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 engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren 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 engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 

Zegen met aansluitend zingen Ere zij God (ELB 101) 

 

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 (2x) 

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 

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 

 

 

Luisteren naar (Piano en zang) Gehuld in stilte (away in a manger - Sela) 

 

Gehuld in de stilte van een simpele stal, 

in het hooi van een kribbe, slaapt de Heer van ‘t heelal. 

De engelen zingen en hun lied vult ons hart. 

Er is vrede op aarde; er is licht in de nacht. 

 

De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein. 

Zo laat Hij ons weten hoe Hij redder zal zijn. 

Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad, 

maar een eeuwige liefde, die het wint van de haat. 

 



Mijn Jezus, blijf bij me. Noem mijn naam in de nacht. 

Vul mijn hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht. 

Ik weet dat uw ogen op mij zijn gericht. 

Ik zal leven en sterven, gehuld in uw licht. 

 

 

 

 

 


