
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenzang – Hoor de engelen zingen d’eer – Sela 
 
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! 
 
Opening – door Adriaan  
 
Samenzang – Stille nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht  
Davids Zoon, lang verwacht 
Die miljoenen eens zaligen zal 
werd geboren in Betlehems 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 

werd 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  

 



Samenzang – Jubel het uit – Opwekking 525 
 
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 
 
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.  

 
 
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. 
 
Een vreugdelied voor hem, 
Een vreugdelied voor hem, 
Een vreugde een vreugdelied voor hem. 

 
Koor – Call His name 
 
An angel came down to a virgin with an 
heav’ly word. 
The name of the beautiful promise, for a 
fallen world. 
You will give birth to a son, the Child of 
the most Holy one.  
 
And they will call Him Wonderful, 
Counselor, Mighty God.  
Everlasting Father! 
But one name will stand high above all the 
rest, Jesus! Jesus!  
There’s only one name ev’ry tongue shall 
confess, Jesus!  
Call his name Jesus! 
 
There’s no other name that can save us. 
No other name! 
No other Lord can redeem us, He’s the 
only way! 
For a child has been given for us, a gift 
from the Father above. 
 
And they will call Him Wonderful, 
Counselor, Mighty God.  
Everlasting Father! 

But one name will stand high above all the 
rest, Jesus! Jesus!  
There’s only one name ev’ry tongue shall 
confess, Jesus!  
Call his name Jesus! 
Salvation, healing and grace in the name 
above all names! 
Call His name Jesus! Call His name Jesus! 
 
He will be a tower of strength for the 
righteous. 
Mighty refuge from the storm that rages.  
Ev’ry knee shall bow, ev’ry tongue will cry 
out.  
Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!  
 
But one name will stand high above all the 
rest. Jesus! Jesus! 
There’s only one name ev’ry tongue shall 
confess, Jesus!  
Call His name Jesus.  
Salvation, healing and grace in the name 
above all names.  
 
Call His name Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!  
Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! 
Jesus! Jesus! Call His name Jesus!



Themastuk – vertelt door Willeke  
 
Dans – Melany & Lisa – op het lied You still reign and Your’re still God van Phillippa Hanna 
 
Samenzang – Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt – Opwekking 534 
 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt, 
De Mensenzoon, De Zoon van God 
Zal Koning zijn. 
Jezus, Hij offerde zichzelf; 
Wordt nu verhoogd, 
Wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
 
En Zijn koninkrijk kent geen grens 
En haar heerlijkheid kent geen eind, 
Nu de majesteit en luister 
Van de Vredevorst verschijnt, 
Hij zal Koning zijn. 
Hij zal Heerser zijn 
En regeren met macht 
En in gerechtigheid. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
 
Jezus, zo lief had Vader ons, 
Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord, 
Aan ons getoond. 
Jezus, beeld van Gods heiligheid; 
Wordt nu verhoogd, 
Wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer!  

 
En Zijn koninkrijk kent geen grens 
En haar heerlijkheid kent geen eind, 
Nu de majesteit en luister 
Van de Vredevorst verschijnt, 
Hij zal Koning zijn. 
Hij zal Heerser zijn 
En regeren met macht 
En in gerechtigheid. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
 
En Zijn koninkrijk kent geen grens 
En haar heerlijkheid kent geen eind, 
Nu de majesteit en luister 
Van de Vredevorst verschijnt, 
Hij zal Koning zijn. 
Hij zal Heerser zijn 
En regeren met macht 
En in gerechtigheid. 
 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 

 
Samenzang – Er is een dag – Opwekking 585 

Er is een dag 
Waar al wat leeft allang op wacht, 
Een dag van blijdschap, 
Als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
Dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
Die rein en stralend 
Opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
 
 
 

Er klinkt geschal, 
Wanneer de graven opengaan 
En doden opstaan, 
Voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
Wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
De dood verzwolgen, 
Overwonnen voor altijd. 
 
 
 
 
 



Spoedig zullen wij Hem zien 
En voor altijd op Hem lijken 
En Jezus kennen 
Zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
Want wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog 
En zie wat nog verborgen is, 
Maar wat beloofd is, 
Dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
Weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
Deel je in zijn heerlijkheid. 
 

Spoedig zullen wij Hem zien 
En voor altijd op Hem lijken 
En Jezus kennen 
Zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
Want wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Spoedig zullen wij Hem zien 
En voor altijd op Hem lijken 
En Jezus kennen 
Zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
Want wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
Amen, Amen!  

 
Door Hem - Spoken word – door PeterSpreekt 
 
Koor – He Shall Reign 
 
In the bleak mid-winter, all creation 
groans 
For a world in darkness, frozen like a 
stone 
Light is breaking, in a stable 
For a throne 
 
Refrein 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
Unto us a child is born 
The King of kings and Lord of lords 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
 
If I were a wise man, I would travel far 
If I were a shepherd, I would do my part 
But poor as I am 
I will give to Him my heart 
 
 
 

Refrein 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
Unto us a child is born 
The King of kings and Lord of lords 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
 
Here within a manger lies 
The One who made the starry skies 
This baby born for sacrifice 
Christ, the Messiah 
Into our hopes, into our fears 
The Savior of the world appears 
The promise of eternal years 
Christ, the Messiah 
 
 
 
 
 
 



Refrein 
He shall reign forevermore, forevermore 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
He shall reign forevermore, forevermore 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
Unto us a child is born 
The King of kings and Lord of lords 
And He shall reign forevermore, 
forevermore 
 
angels we have heard on high 
Sweetly singing o'er the plains 
And the mountains in reply 
Echo back their joyous strains 

 
Glo-o-o-o-o-o-o-ria in excelsis deo 
He shall reign He shall reign, in excelsis 
deo 
 
Come to Bethlehem and see 
Him whose birth the angels sing, 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King. 
 
Glo-o-o-o-o-o-o-ria in excelsis deo 
He shall reign, He shall reign, in excelsis 
deo 
 
He shall reign, He shall reign, He shall 
reign. 

 
 
 
 


