
Liederen kerst 2022: 
 
Kort overzicht: 

• O kom o kom Immanuel   Weerklank 113 

• Zo is het beloofd    Sela 

• Hoor de engelen zingen de eer  Weerklank 124 

• Zeg eens herder waar kom jij vandaan Weerklank 577 

• Eer zij God in onze dagen   Weerklank 117 

• Ere zij God (na de dienst)   Weerklank 118 
 
 
 
O kom o kom Immanuël  Weerklank 113 
 
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! 
 
 
Zo is het beloofd  Sela 
 
Jezus als kind aan de wereld beloofd, 
Komt bij ons wonen als mens heel dichtbij. 
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd? 
De Verlosser wordt mens zoals wij. 
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; 
Een redder is gekomen, brengt iedereen hoop! 
 
Gloria, gloria klinkt in de nacht. 
Een lied over vrede aan herders gebracht. 



Gloria zingt heel het engelenkoor. 
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door. 
 
Jezus de hoop voor een wereld in nood, 
Komt in ons wonen en blijft voor altijd. 
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond? 
Jezus, redder die ons heeft bevrijd. 
 
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; 
Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop! 
Gloria, gloria klinkt in de nacht. 
Een boodschap van vrede op aarde gebracht. 
 
Gloria zingt heel het engelenkoor; 
Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door 
 
Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft. 
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. 
Leven oneindig is wat U mij geeft; 
U bent meer dan ik ooit had verwacht. 
 
 
Hoor de engelen zingen de eer  weerklank 124 
 
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 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! 
  
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! 
 
 
Zeg eens herder   Weerklank 577 
 
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? 
Ik heb eens gekeken in een oude stal,  
daar zag ik een wonder, dat ‘k vertellen zal. 
 
Zeg eens herder, wat heb jij gezien? 



‘k Zag een os en ezel, bij een voederbak. 
’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak. 
 
Zeg eens herder, zag je daar nog meer? 
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou. 
En daarbij stond Jozef, die het warmen wou 
 
Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 
‘k Zag toen dat Maria ’t Kind in de armen nam. 
Os en ezel keken, ook een heel klein lam. 
 
Zeg eens herder, is het lief en mooi? 
Mooier dan het zonlicht, mooier dan de maan. 
Mooier dan de hemel, waar de sterren staan. 
 
Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 
Ja, het vraagt om liefde, schatten vraagt het geen. 
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.  
 
 
 
Eer zij god in onze dagen  weerklank 117 
 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
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, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 


