
Muziekavond, 26 december 2020 
De herders naar Bethlehem 

 

Lied: Komt allen tezamen  
 

Vers 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  
 
Vers 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  
 
Vers 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  
  



Lied: O kom, o kom Immanuël 
 

Vers 1 
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! 
 
Vers 5 
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! 

 

Lied: Geef vrede, Heer, geef vrede  
 

Vers 1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 

De aarde wacht zo lang, 

Er wordt zo veel geleden, 

De mensen zijn zo bang, 

De toekomst is zo duister 

En ons geloof zo klein; 

O Jezus Christus, luister 

En laat ons niet alleen! 

Vers 2 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
Die voor ons heeft geleden, 
Gestreden onze strijd, 
Opdat wij zouden leven 
Bevrijd van angst en pijn, 
De mensen blijdschap geven 
En vredestichters zijn. 
 

 

 

 

 

 



Lofzang van Maria 
 

Vers 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. 
 
Vers 5 
Die stout zijn op hun macht, 
Heeft Hij versmaad, veracht, 
Gestoten van de tronen; 
Maar Hij verhoogt en hoedt 
Het nederig gemoed, 
Waarin Zijn Geest wil wonen. 

 

Lied: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
 

Vers 1: 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
 
Vers 2 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 



 
Vers 3 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 

 

Lied: Stille nacht, heilige nacht  
 

Vers 1 
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  
 
Vers 2 
Hulploos Kind, heilige 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 
 
Vers 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  

 

 

 
 

 



Psalm 67  
 

Vers 1 
D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
Ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen 
Zich aan Uwe wegen 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 
 
Vers 3 
De volken zullen, HEER, U loven; 
O HEER, U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen; 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 

Lied: In Bethlehems stal  
 

Vers 1 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis, 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Vers 2 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
die zondaren mint, zo nameloos teer, 
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij, 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

Lied: In de stad van koning David  
 

Vers 1 
In de stad van koning David, in een nederige stal,  
lag een kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal.  
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer. 
 
 



Vers 2 
Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood, 
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.  
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer. 
 

Lied: Hoor, de engelen zingen de eer  
 

Vers 1: 
Hoor de engelen 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 eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer! 

 
Vers 2: 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
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! 
 
Vers 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! 

 

Lied: Eeuwenlang geleden  
 

Vers 1: 

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.  

 

Vers 2: 

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.  

 

 



 

Lied: Komt, verwondert u hier, mensen  
 
Vers 1: 
Komt, verwondert u hier, mensen,   
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren 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. 
 
Vers 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. 
 
Vers 4: 
O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door Uw kindsheid raad. 
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. 
 

 

Lied: Stil, mijn ziel, weest stil  
 

Vers 1: 
Stil mijn ziel wees stil, 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 



Hij is er bij, 
In je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Vers 2: 
Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God... 
Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft 
Wacht wacht op de Heer 
De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen 

 

Lied: Maak ons tot een stralend licht 
 

Vers 1: 
Maak ons tot een stralend licht 
Voor de volken, 
Een stralend licht 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
Wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Vers 2: 
Maak ons tot een woord 
Van hoop voor de volken, 
Een levend woord 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
 



Vers 3: 
En bouw uw koninkrijk 
In de volken, uw wil geschied' 
In de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 

Lied: Ga nu heen in vrede  
 

Vers 1: 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven,  
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
 

Vers 2: 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden, 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 

 

 

Lied: Ere zij God 
 


