
Liederen Kerstnachtdienst 24 december 2022 
om 21:30 uur in de Oude Kerk. 
 

In ons hart geboren    
Jezus, word vandaag en elke dag      

In ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
In ons hart geboren.  
 
Maak ons uw voeten.       
Maak ons uw handen.       
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.  
 
Jezus, word vandaag en elke dag     
In ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw  
In ons hart geboren.  
 
Maak ons uw oren.       
Maak ons uw lippen.       
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.  
 
Jezus, word vandaag en elke dag      
In ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw  
In ons hart geboren.  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw  
In ons hart geboren.  
 

Komt verwondert u hier mensen   
Komt, verwondert u hier, mensen,     
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuw geboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,    
ziet, die Vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet, die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.  
  
O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door Uw kindsheid raad.  
Sterk mij door Uw tere handen,    
maak mij door Uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door Uwe banden,  
maak mij rijk door Uwe nood,  
maak mij blijde door Uw lijden,  
maak mij levend door Uw dood.  
 



 

Hoor de eng’len zingen d’eer   
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!  
  

Peace on earth  
I heard the bells on Christmas day   
Their old familiar carols play  
And mild and sweet their songs repeat  
Of peace on Earth, good will to men  
  
And the bells are ringing (peace on Earth)   
Like a choir they're singing (peace on Earth)  
In my heart I hear them (peace on Earth)  
Peace on Earth, good will to men  
  
And in despair I bowed my head    
"There is no peace on Earth, " I said  
For hate is strong and mocks the song  
Of peace on Earth, good will to men  
  
But the bells are ringing (peace on Earth)   
Like a choir singing (peace on Earth)  
Does anybody hear them? (Peace on Earth)  



Peace on Earth, good will to men    
  
Then rang the bells more loud and deep   
God is not dead, nor doth He sleep  
(Peace on Earth)      
(Peace on Earth)  
The wrong shall fail, the right prevail  
With peace on Earth, good will to men  
  
Then ringing, singing on its way    
The world revolved from night to day  
A voice, a chime, a chant sublime  
Of peace on Earth, good will to men  
  
And the bells, they're ringing (peace on Earth)  
Like a choir they're singing (peace on Earth)  
And with our hearts, we'll hear them (peace on Earth)  
Peace on Earth, good will to men  
  
Do you hear the bells, they're ringing? (Peace on Earth)  
The light, the angels singing (peace on Earth)  
Open up your heart and hear them (peace on Earth)  
Peace on Earth, good will to men  
  
Peace on Earth       
Peace on Earth  
Peace on Earth, good will to men  
 

Stille nacht  
Stille nacht, heilige nacht,        
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
werd 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,  
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!  
 
 

Joy to the world  
Joy to the world, the Lord is come      
Let Earth receive her King  



Let every heart prepare Him room  
And Heaven and nature sing  
And Heaven and nature sing  
And Heaven, and Heaven, and nature sing  
  
Joy to the Earth, the Savior reigns      
Let all their songs employ  
While fields and floods, rocks, hills and plains  
Repeat the sounding joy  
Repeat the sounding joy  
Repeat, repeat, the sounding joy  
  
He rules the world with truth and grace    
And makes the nations prove  
The glories of His righteousness  
And wonders of His love  
And wonders of His love  
And wonders, wonders, of His love  
  
Joy to the world, the Lord is come     
Let Earth receive her King  
Let every heart prepare Him room  
And Heaven and nature sing  
And Heaven and nature sing  
And Heaven, and Heaven, and nature sing  
 
And Heaven, and Heaven, and nature sing  
  

Go tell it on the mountain  
Go, tell it on the mountain      
Over the hills and everywhere  
Go, tell it on the mountain  
That Jesus Christ is born  
  
While shepherds kept their watching     
O'er silent flocks by night  
Behold throughout the heavens  
There shone a Holy light  
  
Go, tell it on the mountain      
Over the hills and everywhere  
Go, tell it on the mountain  
That Jesus Christ is born  
  
The shepherds feared and trembled     
When, lo! Above the Earth  
Rang out the angel chorus  
That hailed our Savior's birth  
  
Go, tell it on the mountain      
Over the hills and everywhere  
Go, tell it on the mountain  
That Jesus Christ is born  
  
Down in a lowly manger      



Our humble Christ was born  
And brought us all salvation  
That blessed Christmas morn  
  
Go, tell it on the mountain      
Over the hills and everywhere  
Go, tell it on the mountain  
That Jesus Christ is born  
That Jesus Christ is born  
 
 

Licht van de wereld 
Licht van de wereld       
U scheen in mijn duisternis,  
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,  
bij U wil zijn elk moment.  
  
Voor U wil ik mij buigen,     
U wil ik aanbidden,       
U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig   
U bent zo geweldig goed voor mij!  
  
Hemelse Heer,       
U, die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind naar de wereld gekomen,  
legde Uw heerlijkheid af.  
Voor U wil ik mij buigen,        
U wil ik aanbidden,  
U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij!  
  
En nooit besef ik, hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.   
En nooit besef ik, hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.    
En nooit besef ik, hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.   
  
Voor U wil ik mij buigen,     )   
U wil ik aanbidden,      ) 
U wil ik herkennen als mijn Heer.    ) 
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig ) 
U bent zo geweldig goed voor mij!    ) 2x 
  

Noel   
Love incarnate, love divine     
Star and angels gave the sign  
Bow to babe on bended knee  
The Savior of humanity  
Unto us a Child is born  
He shall reign forevermore  
  



Noel, Noel       
Come and see what God has done    
Noel, Noel  
The story of amazing love!  
The light of the world, given for us  
Noel  
  
Son of God and Son of man     
There before the world began  
Born to suffer, born to save  
Born to raise us from the grave  
Christ the everlasting Lord    
He shall reign forevermore  
  
Noel, Noel      
Come and see what God has done  
Noel, Noel  
The story of amazing love!  
The light of the world, given for us  
Noel  
 
Noel, Noel       
Come and see what God has done  
Noel, Noel  
The story of amazing love!  
The light of the world, given for us  
Noel, Noel  
  

Kerstnacht boven Bethlehem  
In de kerstnacht boven Bethlehem,    
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel.     
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen    
ons vandaag opnieuw omgeven.     
Laat de echo van hun lofgezang     
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel.     
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.   
 
Is er iets of iemand ooit te klein     
voor de God, die zelf een kind werd? 



Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is!   
Liefde kent bij Hem geen grenzen. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel.  )  
Vrede hier op aarde.   ) 
Laat ons zingen door de eeuwen, ) 
engelen en mensen samen.  ) 2x 
 

O holy night  
O Holy night! The stars are brightly shining     
It is the night of our dear Savior's birth    
Long lay the world in sin and error pining  
'Til He appears and the soul felt its worth  
A thrill of hope the weary world rejoices  
For yonder breaks a new and glorious morn  
 
Fall on your knees;  
O hear the Angel voices!  
O night divine, O night  
when Christ was born  
O night divine, O night, O night divine!  
  
Truly He taught us to love one another;  
His law is love and His Gospel is Peace  
Chains shall He break, for the slave is our brother  
And in His name, all oppression shall cease  
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we  
Let all within us Praise His Holy name  
 
Christ is the Lord;  
O praise His name forever!  
His power and glory  
evermore proclaim  
His power and glory  
evermore proclaim  
 
His power and glory 
evermore proclaim. 
 

Geef licht (Connected) 
Die tijd dat Jezus kwam, op aarde,    
was het donker en stil. 
Van al het machtsmisbruik,  
raakten de mensen verdeeld. 
Maar toen werd Hij geboren, 
was de stilte voorbij. 
Hij bracht weer licht op aarde 
voor jou en mij. 
 
Nu kijk ik om me heen     
en zie dezelfde duisternis. 
En dat de angst regeert, 



en ik weet niet meer wat waarheid is. 
Maar dankzij zijn geboorte      
hoeft het niet donker te zijn 
Wij zijn het licht op aarde, 
sta op en schijn!    
 
Geef licht,       
O geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 
Geef licht,  
ja, geef licht 
er is een wereld die op je wacht. 
Jezus kwam naar de aarde, 
en maakte die vrij. 
Hij leerde ons 
om een licht te zijn. 
Dus geef licht 
Geeft licht 
en schijn om je heen. 
 
Nu zien we dankbaar uit    
Naar Christus wederkomst    
Omdat Hij in het graf 
Het duister overwon 
En nu mogen wij stralen     
Dankzij het bloed van het Lam 
Dat eeuwen lang geleden op aarde kwam 
 
Geef licht,       
O geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 
Geef licht,  
ja, geef licht 
er is een wereld die op je wacht. 
Jezus kwam naar de aarde, 
en maakte die vrij. 
Hij leerde ons 
om een licht te zijn. 
Dus geef licht 
Geeft licht 
en schijn om je heen. 
 
In het spreken, in het zwijgen (Geef licht)  
In je komen en je gaan (Geef licht) 
In de chaos, in de stilte (Geef licht) 
Kom tot het doel van je bestaan (Geef licht) 
 
In het spreken in het zwijgen (Geef licht) 
In je komen en je gaan (Geef licht) 
In de chaos, in de stilte (Geef licht) 
Hier ligt het doel van je bestaan     
 
Geef licht,        
O geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 



Geef licht,  
ja, geef licht 
er is een wereld die op je wacht.   
Geef licht,        
O geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 
Geef licht,  
ja, geef licht 
er is een wereld die op je wacht. 
Jezus kwam naar de aarde, 
en maakte die vrij. 
Hij leerde ons 
om een licht te zijn. 
Dus geef licht 
Geeft licht 
en schijn om je heen. 
 
Geef licht, geef licht.      
Er is een wereld die op je wacht. 
 
 


