
1 
 

 
 
 

 
1. Kom vier het feest met mij – Sela (samenzang met muziekgroep) 

 
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 
en zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam, 
geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 
  
(refrein) 
Kom, vier het feest met mij, 
kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen.  
 
In alle landen op heel de aarde 
beleven mensen het met elkaar. 
Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 
 
(refrein)  
 
Kleur nu je leven met rood van liefde, 
met wit van vrede en groen van hoop. 
En houd je vast aan wat is beloofd, 
want het rijk van het licht is gekomen. 
 
(refrein 2x) 
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2. O come all ye faithful (Komt allen tezamen) 
 
muziekgroep: 

O come, all ye faithful, joyful and triumphant! 
O come ye, O come ye to Bethlehem; 
Come and behold him 
Born the King of Angels: 
O come, let us adore Him, (3×) 
Christ the Lord. 
 

                Allen: 
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 

 
                muziekgroep: 

God of God, light of light, 
Lo, He abhors not the Virgin's womb; 
Very God, Begotten, not created: 
O come, let us adore Him, (3×) 
Christ the Lord. 
 

                Allen: 
Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren,  
zingt alle scharen rondom de troon:  
Glorie aan God en vrede voor de mensen!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
       welkomstwoord  
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3. Let us come together – Brown Feather Sparrow (samenzang met 
muziekgroep) 

 
oh holy night, star shining bright  
follow the shepherds of bethlehem  
 
angels so high, color the sky  
let us rejoice as we sing with them  
 
oh holy night let us come together  
oh holy night let us sing forever  
oh holy night let us all adore Him  
oh holy night let us kneel before our King  
 
oh holy night, star shining bright  
follow the wise coming from afar  
 
they saw a sign, up in the sky  
oh how we long for the morning star  
 
oh holy night let us come together  
oh holy night let us sing forever  
oh holy night let us all adore Him  
oh holy night let us kneel before our King  
 
oh holy child, open your eyes  
look how we wandered away from you  
 
lonely you rise, up to the sky  
joy to the world that has forsaken you  
 
oh holy night let us come together  
oh holy night let us sing forever  
oh holy night let us all adore Him  
oh holy night let us kneel before our King 
 
 
gebed 
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4. Glorify Thy Name 
1e couplet muziekgroep 
2e en 3e couplet samenzang 
 
Muziekgroep: 
 
Father, we love You 
We worship and adore You 
Glorify Your Name in all the earth 
Glorify Your Name (2x) 
Glorify Your Name in all the earth 
 
Samenzang: 
 
Jesus, we love You 
We worship and adore You 
Glorify Your Name in all the earth 
Glorify Your Name (2x) 
Glorify Your Name in all the earth 
 
Spirit, we love You 
We worship and adore You 
Glorify Your Name in all the earth 
Glorify Your Name (2x) 
Glorify Your Name in all the earth 

 
 

5. Ding dong merrily on high 
wisselzang: coupletten door muziekgroep, refreinen samenzang 
 
Ding dong merrily on high, 
In heav'n the bells are ringing: 
Ding dong! verily the sky 
Is riv'n with angel singing 
Gloria Hosanna in excelsis! 
Gloria Hosanna in excelsis! 
 
E'en so here below, below, 
Let steeple bells be swungen, 
And "Io, io, io!" 
By priest and people sungen 
Gloria Hosanna in excelsis! 
Gloria Hosanna in excelsis! 
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Pray you, dutifully prime 
Your matin chime, ye ringers, 
May you beautifully rhyme 
Your eve'time song, ye singers 
Gloria Hosanna in excelsis! 
Gloria Hosanna in excelsis! 
 

       
 
 
 korte meditatie 
 
 
 
 

6. Silent Night – arr. Pentatonix    muziekgroep 
 
Silent night, holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon Virgin Mother and Child       
Holy infant so tender and mild                  2x 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace   
 
Sleep, Oh sleep  
Silent night, holy night 

Stille nacht (samenzang), NLB 483, vs 1 en 3 
 
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. 
 
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! 
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7. In the bleak midwinter – G. Holst 
1e couplet, muziekgroep: 
 
In the bleak midwinter 
Frosty wind made moan 
Earth stood hard as iron 
Water like a stone 
Snow had fallen 
Snow on snow on snow 
In the bleak midwinter 
Long ago 
 
2e couplet, muziekgroep: 
 
What can I give him? 
Poor as I am 
If I were a shepherd 
I would bring a lamb 
If I were a wise man 
I would do my part 
But what I can I give him 
Give him my heart 
 
3e couplet samenzang: 
 
In de nacht gekomen 
Kind, zo kwetsbaar klein 
Wat ons werd ontnomen 
Licht, wil bij ons zijn 
Kom in onze dagen 
Kom in onze nacht 
Hoor de aarde klagen 
Heer, de wereld wacht 
 

         
 

 Gebed 
 
 
Collecte moment 
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8. Hark the herald angels sing 
1e couplet muziekgroep: 
 
Hark! the herald angels sing 
Glory to the newborn King 
Peace on earth and mercy mild, 
God and sinners reconciled! 
Joyful, all ye nations rise; 
Join the triumph of the skies; 
With angelic host proclaim 
Christ is born in Bethlehem! 
Hark! the herald angels sing 
Glory to the newborn King! 
 
2e couplet muziekgroep (zelfde tekst als couplet 1) 
 
 
Samenzang, NLB 481 vs 1 en 3 
 
Hoor, de eng'len zingen de 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 
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9. Go, tell it on the mountain (samenzang NLB 484) 
1e couplet mannen, 2e couplet vrouwen, 3e allen 
 
Refrein: 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
(mannen) 
While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
(Refrein) 
 
(vrouwen) 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
(Refrein) 
 
(allen) 
Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
(Refrein) 
 
Wegzending en zegen 
 

 


