
Kerstnachtviering 2022 
 

 

 

Thema: Hij komt zeker! 

M.m.v. 

- Koninklijke fanfare Apollo o.l.v. Matthijs Hoogendijk 

- Gelegenheidskoor o.l.v. Matthijs Hoogendijk 

- Meditatie ds. Theo Bekkema 

 



Vooraf speelt Apollo: 
- When a Child is Born 
- Carol of the Bells 
- Danna Nobis Pacem 

 

Welkom en gebed 
 

Samenzang – Stille nacht 
Couplet 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. 
 
Couplet 2: 

Hulp’loos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegd, 
wordt G’op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Couplet 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! 



Samenzang – Licht in de nacht 
Couplet 1: 

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 
 
Refrein: 

Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam. 
 
Couplet 2: 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Refrein – 2x: 

Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 

 
 



Koorzang – The Promise 
Fear not, oh, Israel, 
for there is peace still to 
come, 
a word to break the silence, 
a promise yet to bloom, 
a promise to redeem us, 
One to free us, 
break the silence, end the 
violence in our hearts. 

Vrees niet, o Israël, 
want er komt nog vrede, 
een woord om de stilte te 
verbreken, 
een belofte die nog moet 
bloeien, 
een belofte om ons te 
verlossen, 
Eén om ons te bevrijden, 
verbreek de stilte, maak een 
einde aan het geweld in onze 
harten. 

  
Emmanuel is sure to find us 
soon, 
the mighty Root of Jesse, 
Star of Truth. 
And bring our sons to glory, 
tell His story, 
heal the broken and restore 
thee to His name. 

Immanuel zal ons spoedig 
vinden, 
de machtige Wortel van 
Jesse, 
Ster der Waarheid. 
En onze zonen tot glorie 
brengen, 
Zijn verhaal vertellen, 
de gebrokenen genezen en u 
herstellen in Zijns naams wil. 

  
The star will guide us to the 
humble place, 
where Christ the King reveals 
His earthly face. 
And we will sing “Emmanuel, 
God is with us, 
God is for us, God is in us.” 
We will sing! 

De ster zal ons leiden naar de 
nederige plaats, 
waar Christus de Koning zijn 
aardse gezicht onthult. 
En we zullen zingen: 
"Immanuel, God is met ons, 
God is voor ons, God is in 
ons." 



We zullen zingen! 
  
4x 
We're singing Alleluia. 
We're singing Alleluia. 
Emmanuel, our God is with 
us. 

4x 
We zingen halleluja. 
We zingen halleluja. 
Immanuel, onze God is met 
ons. 

  
Emmanuel, our God is with 
us. 

Immanuel, onze God is met 
ons. 

 
 

Samenzang – Eeuwenlang geleden 
Couplet 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 
 
Refrein: 

Ze zongen: gloria, gloria voor het kindje klein en 
teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer 
 
Couplet 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 
 
Refrein – 2x: 

Wij zingen: gloria, gloria voor het kindje klein en 
teer 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 



Samenzang – Eer zij God in onze dagen 
Couplet 1: 

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. 

 
Couplet 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, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Couplet 3: 

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. 

 

 

Meditatie – Hij komt zeker! 
 
 

Koorzang – O kleine stad, o Bethlehem 
O kleine stad, o Bethlehem, zo stil in deze nacht. 
Het duister waakt, de wereld slaapt, de sterren schijnen zacht. 
Dan, midden in het donker, een Licht dat helder schijnt. 
De hoop en vrees van al wat leeft, de duisternis verdwijnt. 
 

  



Want Christus is geboren, het plan van God begint. 
De mensheid slaapt, de engel waakt, aanbidt het godd’lijk 
Kind. 
O sterren aan de hemel, schijn op dit wonder neer. 
En breng Hem lof, want eer zij God, Zijn vrede daalde neer. 
 

Weest blij! Weest blij, o Israël. 
Hij is nabij, Immanuel. 
 

Zo onverwacht, zo ongedacht, dit wonder in ons oog. 
Gods eigen Zoon als mensenzoon, het offer is zo groot. 
En wie nog ligt te slapen met hart en ogen dicht, 
waak op en vraag om Hem vandaag en Christus brengt u licht. 
 
Ster van liefde, ster van hoop. 
Ster die schijnt en nooit meer dooft. 
Blijf ons leven richting geven. 
Schijn op wie in Hem gelooft. 
 

Weest blij! Weest blij, o Israël. 
Hij is nabij, Immanuel. 
 
Dit heilig Kind van Bethlehem, zo kwetsbaar en zo klein, 
zal op een dag, eens op een dag, de grote Redder zijn. 
De boodschap van het Kerstfeest wordt nu ook nog verteld. 
O kom bij ons en blijf bij ons, o kom, Immanuel! 

  
Sopranen  Alten  Tenoren  Bassen  
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het Kerstfeest wordt 
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2x  
Weest blij! Weest blij, o Israël. 
Hij is nabij, Immanuel. 
 

Begroet de Heer der heerlijkheid, gij mens en eng’len saâm. 
Hij, de Messias, Vredevorst, aanbid en loof Zijn Naam. 
Aan Hem zij alle glorie, de macht en alle eer. 
 
Weest blij en kroon de ware Koningszoon, Hij is de Heer! 

Weest blij en kroon de ware Koningszoon, Hij is de Heer! 

Hij is Heer! 

 

  



Samenzang – Jubel het uit 
Couplet 1: 

Jubel het uit! De Heer is hier; 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt! 
 
Couplet 2: 

Jubel het uit! De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor hem buigt, 
een vreugdelied voor hem, 
een vreugdelied voor hem, 
een vreugde-, een vreugdelied voor hem! 
 
Couplet 3: 

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 
zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht, 
de liefde die Hij bracht, 
de liefde, de liefde die Hij bracht! 

 
 

Dankwoord en afsluiting 

 

Koorzang – Unto Us 
Unto us a Child is born, 
and unto us a Son is given. 

Ons is een kind geboren, 
en ons is een Zoon 



God with us, go and tell, 
“Emmanuel, has come from 
Heaven.” 

gegeven. 
God met ons, ga en vertel, 
"Immanuel, is gekomen uit 
de hemel." 

  
And His name will ever be 
the Prince of Peace, 
the Wonderful Counsellor. 
He's the Great and Mighty Lord. 
Bow before our Holy Savior. 

En zijn naam zal altijd zijn 
de Vredevorst, 
de Wonderbare 
Raadsman. 
Hij is de grote en machtige 
Heer. 
Buig voor onze Heilige 
Verlosser. 

  
Unto us a Child is born, 
hope to all the world. 
Unto us the Son of God has 
come, 
sing, “hallelujah!” 
Everlasting Father, 
name above all names, 
God is with us, 
sing, “hallelujah!” 

Ons is een kind geboren, 
hoop voor de hele wereld. 
Tot ons is de Zoon van God 
gekomen, 
zing, "halleluja!" 
Eeuwige Vader, 
naam boven alle namen, 
God is met ons, 
zing, "halleluja!" 

  
Unto us a Child is born, 
unto us a Son is given. 
God with us, go and tell, 
“Emmanuel, has come from 
Heaven.” 

Ons is een kind geboren, 
ons is een Zoon gegeven. 
God met ons, ga en vertel, 
"Immanuel, is gekomen uit 
de hemel." 

  
And His name will ever be 
The Prince of Peace, 
The Wonderful Counsellor. 

En zijn naam zal altijd zijn 
de Vredevorst, 
de Wonderbare 



He's the Great and Mighty Lord. 
Bow before our Holy Savior. 

Raadsman. 
Hij is de grote en machtige 
Heer. 
Buig voor onze Heilige 
Verlosser. 

  
Unto us a Child is born, 
hope to all the world. 
Unto us the Son of God has 
come, 
sing, “hallelujah!” 
Everlasting Father, 
name above all names, 
God is with us, 
sing, “hallelujah!” 

Ons is een kind geboren, 
hoop voor de hele wereld. 
Tot ons is de Zoon van God 
gekomen, 
zing, "halleluja!" 
Eeuwige Vader, 
naam boven alle namen, 
God is met ons, 
zing, "halleluja!" 

  
He's the Prince of Peace, 
He's the Mighty God, 
He's the Savior born 
to set the captives free. 
He's the promised One, 
the Messiah come, 
and His love will reign 
throughout eternity. 

Hij is de Vredevorst, 
Hij is de machtige God, 
Hij is de Verlosser die 
geboren is 
om de gevangenen te 
bevrijden. 
Hij is de Beloofde, 
de gekomen Messias, 
en zijn liefde zal voor 
eeuwig heersen. 

  
Unto us a Child is born, 
hope to all the world. 
Unto us the Son of God has 
come. 
We will sing, “hallelujah!” 
Shrouded in the darkness, 

Ons is een kind geboren, 
hoop voor de hele wereld. 
Tot ons is de Zoon van God 
gekomen. 
We zullen zingen, 
"halleluja!" 



light to all the world. 
Unto us the Son of God has 
come. 
We will sing, “hallelujah!” 
Everlasting Father, 
name above all names, 
God is with us, 
sing “hallelujah!” 
Sing “hallelujah!” 

Gehuld in de duisternis, 
licht voor de hele wereld. 
Tot ons is de Zoon van God 
gekomen. 
We zullen zingen, 
"halleluja!" 
Eeuwige Vader, 
Naam boven alle namen, 
God is met ons, 
zing "halleluja!" 
Zing "halleluja!" 

 

Samenzang – 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 de hoge,   
Ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde 
in de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
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. 


