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Samen zingen voor de dienst 
 
 
 
 

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. 
 
2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
3. 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. 
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Kling klokje klingelingeling 
 
Kling, klokje, klingelingeling, 
kling, klokje, kling! 
 
Laat de boodschap horen, 
Jezus is geboren. 
Met die blijde klanken, 
Willen wij God danken. 
 
Kling, klokje, klingelingeling, 
kling, klokje, kling! 
 
't Kindje geeft ons leven, 
Zal ons vrede geven. 
Laat een loflied schallen, 
Vrede voor ons allen. 
 
Kling, klokje, klingelingeling, 
kling, klokje, kling! 
 
Kling klokje klingelingeling, 
Kling klokje kling! 
 
Kerstmis is gekomen, 
Lichtjes in de bomen, 
En in alle landen 
Gaan de kaarsjes branden. 
 
Kling klokje klingelingeling, 
Kling klokje kling! 
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Stille nacht 
 
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. 
 
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. 
 
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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We gaan beginnen…! 
 
 
 

De herdertjes lagen bij nachte 
 
De herdertjes lagen bij nachte, 
zij lagen bij nacht in het veld. 
Zij hielden vol trouwe de wachte, 
zij hadden hun schaapjes geteld. 
Daar hoorden zij engelen zingen, 
hun liederen vloeiend en klaar. 
Dat herders naar Bethlehem gingen, 
liep tegen het nieuwe jaar. 
 
Toen zij daar in Bethlehem kwamen, 
daar raakten drie stralen elkaar: 
een ster daar zo hoog stond te stralen, 
een licht uit het stalletje daar; 
toen kwam er een straal uit hun ogen 
die viel op het kindeke teer; 
ontroerd werd hun hart toen bewogen, 
zij knielden bij Jezus neer. 
 
O Kindje, o Kindje dat heden 
de donkere stal heeft verlicht 
ach laat ons jouw paden betreden, 
want jij geeft ons leven nieuw zicht. 
Jij kwam om de wereld te winnen, 
de oorlog met vrede verslaan; 
de kracht van jouw liefde van binnen 
brengt goeden en kwaden saam. 
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Eer zij God in onze dagen 
 
1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
 
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. 
 
 
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. 
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Er is een kindeke geboren op aard 
 
Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeken geboren op aard 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aard voor ons allemaal 
 
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis 
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis 
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn Kruis 
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn Kruis 
 
Er is een Kindeke geboren in ‘t stro 
Er is een Kindeke geboren in ‘t stro 
’t Lag in en kribbe bedekt met wat hooi 
’t Lag in en kribbe bedekt met wat hooi 
 
 
 
 
 
 
 

Slaap kindje slaap 
 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap 
Een schaap met witte voetjes 
Die drinkt zijn melk zo zoetjes 
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap 
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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;  
blaast uw fluiten aan; 
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren. 

2. Vrede was het overal:  
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal  
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan;  
blaast uw fluiten aan; 
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren! 

 
3. Ondanks winter, sneeuw en ijs 
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs  
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom danst gij niet? 
Laat de cithers slaan;  
blaast uw fluiten aan; 
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren! 

 
 

Na afloop is er warme chocolademelk 
 
 

 
aan deze dienst werkten mee: 
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Klaas Stok, Yvonne van der Veeken, Nico Visser, 
Carla van Wouwe, Gerrit Jan en Ginny van der Zee 


