
 



1. Intro De Jonge Zangers  Wij trekken in een lange stoet 
 

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw Koning tegemoet, o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, 2x 
 

Al bent U nu nog maar een kind, zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, 2x. 
 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.  
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt.  

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet.  
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn.  
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is,  
overal op aarde zonde en droevenis.  
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn.  
Jij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal, 
die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: 
wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, 2x 
 

2. Schriftlezing Lucas 2:8-20 en gebed  
 

3. Muziek en samenzang   Psalm 29 : 1 en 6 
 

Aardse machten, looft den HEER; geeft den HEERE sterkt' en eer; 
Dat de lof van 's Hoogsten naam al-ler gro-ten roem be-schaam'.  
Vorsten, 't voegt u, Hem, in’t midden van Zijn heiligdom, t' aan-bidden: 
't Voegt u, met de Godge-trouwen, ’s HEE-REN heerlijkheid t' ont-vouwen. 
 
Looft den HEER, die wond'ren werkt; Isra-ël, Zijn volk, ver-sterkt; 
Hem, die Ja-cobs heilig kroost zeeg'-nen zal met vreed' en troost. 
 

4. Meditatie door ouderling C.P. Polderman 
 



5. Muziek en samenzang   Eer zij God in deze dagen 
 

Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen roept de aarde vrede uit Gloria in excelcis Deo.  
 

Eer zij God Die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God Die op de aarde naar ons toegekomen is. Gloria in excelcis Deo. 
.  

Lam van God Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.  
Geef in onze levensdagen peis en vree kyrieëleis. Gloria in excelcis Deo. 

   

6. De Jonge Zangers   Daarginds in een kribbe 
 

Daar ginds in een kribbe lag Christus, de Heer, 
De Koning der wereld zo arm en zo teer, 
Geboren als Arme, voor u en voor mij,  
O wil U erbarmen, wees ons toch na bij. 
 

De herders, zij hoorden van 't Kind in de stal, 
De Heiland der wereld de Heer van 't heelal, 
De wijzen zij zagen die ster in de nacht, 
Gekomen was Christus, Die verlossing ons bracht. 
 

O laten wij prijzen en juichen voor Hem, 
Kom wil met ons loven, verhef ook uw stem 
De Eng'len zij zongen, maar wij zingen mee 
Van 't Kindje vol liefde. Hij bracht ons de vrêe. 

 

7. De Jonge Zangers   Een nieuwe ster 
 

Er is een nieuwe ster aan de Hemel…, de allermooiste, mooiste ster! 
Er is een nieuwe koning geboren… de allerhoogste, hoogste Heer’! 
O kijk, de ster brengt ons bij de Koning… de allerhoogste, hoogste Heer’! 
We zingen eer aan God in de hemel… de allerhoogste, grootste eer! 

 

8. De Jonge Zangers   In een kribbe 
 

In een kribbe, in een stal is de Heer’ geboren Die ons redden zal. 
O ere zij God, vrede voor jou zingen alle Eng’len: amen. 
 

Als een lichtje in de nacht, zo is Hij gekomen: wie had dat verwacht. 
O ere zij God, vrede voor jou zingen alle Eng’len: amen. 
 

Toen een Kindje, nu nog klein, nu wil Hij de Redder van de wereld zijn. 
O ere zij God, vrede voor jou zingen alle Eng’len: amen. 

 

9. De Jonge Zangers   God zal met u zijn 



God zal met u zijn, God is Immanuël,  
God zal met ons zijn, de God van Israël. 
God zal met u zijn, God is Immanuël, 
God zal met ons zijn, de God van Israël. 
Ver weg van het Kindje, ver weg overal. 
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal? Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam. 
God zal met u zijn, God is Immanuël,  
God zal met ons zijn, de God van Israël. 
Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.  
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn. Ver weg in het oosten,  
waar wij gaan of staan, Hij is onze Koning, Hij kent onze naam. 
God zal met u zijn, God is Immanuël, 
God zal met ons zijn, de God van Israël. 
 

10. De Jonge Zangers  Laat iedereen het horen 

De Engel brengt de boodschap, jouw droom wordt eind´lijk waar. 
Er wordt een Kindje geboren: Gods Kind, geloof het maar. 
      Refrein: Laat iedereen het horen, zing het maar mee, gebruik je stem. 
                    Dat Jezus wordt geboren, in een stal in Bethlehem. 
De Eng’len en de herders, vertellen ‘t op blijde toon. 
Het Kindje in de kribbe, dat is Gods eigen Zoon. Refrein 
 

Bij God is alles anders, wie machtig is wordt klein.  
De kleinst zullen bij Hem, de allergrootste zijn. Refrein 
 

11. De Jonge Zangers  Jezus is geboren 
 

Jezus is geboren, Jezus is geboren, halleluja! 
Eer zij God in de hoge. Eer zij God in de hoge, hallelujah! 
Vrede op de aarde, vrede op de aarde, hallelujah. 
In de mensen welbehagen, in de mensen welbehagen, hallelujah! 
 

12. Muziek en samenzang:   In de stad van koning David  
  

In de stad van koning David, in een nederige stal, 
lag een kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal. 
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer. 
 
Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood, 
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood. 
Jezus Christus, God en Heer, daald' op aard als Redder neer. 
 

13. Muziek: Kerstfantasie  Joy to the world 
    ↓  

14. Uitlopend in samenzang O Heil’ge nacht 



 

O heil' ge nacht! Wij luist' ren naar uw zangen, 
wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem. 
Machten des doods, zij hielden d' aard gevangen, 
maar blij en troostvol klonk der eng' len stem, 
laat Oost en West de blijde mare horen,  
God zond Zijn Zoon als Drager onzer schuld.  
2 keer: Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren, 
            geeft Gode d' eer, Zijn Heilwoord is vervuld. 
 

Laat ons dan saam de HEERE ere geven, 
Die ons zo trouw en zo liefderijk gedenkt. 
Wijdt Hem uw kracht, uw hart, geheel uw leven, 
Die u Zijn Zoon, Zijn teerste liefde schenkt. 
Laat Oost en West de blijde mare horen, 
doet alle volken 't grote heil verstaan:  
2 keer: Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren, 
            God zag de mens met welbehagen aan. 
 

15. Marnixkoor en De Jonge Zangers  In donk’re nacht (E Flipse) 
 

In donk’re nacht, in stille nacht weerklonken eng’lenzangen 
en hoorden herders in het veld die wond’re hemelklangen. 
Vrede op aarde, vrede. 
In donk’re nacht, in stille nacht werd Vredevorst geboren 
bij engelzangen, herderslied. Bij ’t lichtend sterregloren.  
Vrede op aarde, vrede. 
De Jonge 
Zangers: 

Stille nacht, heilige nacht. Davids Zoon, lang verwacht.  
Die miljoenen zaligen zal werd geboren in Bethlehems stal.  
Hij der schepselen Heer (2x). 
 

16. Marnixkoor    Een Kind is ons geboren  
(H. Pool- A. Roest)  

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven  
en de heerschappij rust op Zijn schouders.  
Wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. 
 

17. Marnixkoor      Komt verwondert u  
 

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. 
 



Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt, 
die met Zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. 
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand, 
Die de hemel moet verblijden, Die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet hoe tere is de Here, die 't al draagt in Zijne hand. 
 

O Heer Jesu, God en mensen, Die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, dat ik door Uw wensen, 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! 
 

18. Marnixkoor   Nu laat U mij in vrede gaan  
 

Hoe lang nog tot Uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël? 
Hoe lang tot Uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? 
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons Uw genade niet. 
O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet. 
 
U leidt mij naar Uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. 
Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. 
Gezegend is de Vredevorst, de Redder die Uw volk verlost. 
Gezegend is dit heilig Kind, dat door Zijn dood de wereld wint. 
 

Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost Uw beloften in. 
Ik neem Uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt. 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in Uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet! 
 

19. Marnixkoor   Schepping en herschepping  
(J.W. Peterson) 

Glory to God in the highest, peace on the earth they sang. 
Good will toward all men across the field it rang. 
Wonderfull song of the angels, coming from heaven above. 
Bringing tidings of God’s wonderfull gifts of love. 
How it must have thrilled them, lowly shepherds they; 
How they must have welcomed the great and glorious promised day! 
Glory to God in the highest, peace on the earth they sang. 
Good will toward all men across the field it rang. 
Wonderfull song of the angels, coming from heaven above. 
Bringing tidings of God’s wonderfull gifts of love. 
Glory to God in the highest, peace on the earth they sang. 
Good will toward all men across the field it rang. 
Wonderfull song of the angels, coming from heaven above. 
Bringing tidings of God’s wonderfull gifts of love. 



How it must have thrilled them, lowly shepherds they; 
How they must have welcomed the great and glorious promised day! 
Glory to God in the highest, peace on the earth they sang. 
Good will toward all men across the field it rang. 
Wonderfull song of the angels, coming from heaven above. 
Good will toward all men across the field it rang. 
Wonderfull song of the angels, coming from heaven above. 
Bringing tidings of God’s wonderfull gifts of love. 
Let us go to Bethlehem and see this glorious thing, 
Which has surely come to pass, of which the angels sing. 
So they came with haste and found it as the angels said. 
Mary, Josepf and the Babe upon a manger bed. 
Filled with wonder they returned as hope within them stirred. 
Glorifying and praising God for all they had seen and heard. 
Surely they are filled with joy as back they go to keep. 
Watch, thru the remaining night,  o’er waiting flocks and sheep. 
Shepherds, go and tell the news that greets this happy morn; 
Shepherds, go and tell the world that Jesus Christ the King is born. 
Shepherds, you have seen Him there and worshiped at His feet; 
Quickly go and spread the word, the story true repeat. 
Sing again the angels song that thrilled you so to hear, to hear, 
Tell the tidings of great joy, the Savior now is here! 
Shepherds, go and tell the news that greets this happy morn; 
Shepherds, go and tell the world that Christ the King is born. 
Christ the King is born! Christ the King is born! 
The King is born! The King is born! The King is born! 
Vertaling 
Ere zij God in de hoge, vrede op aarde zongen zij. 
Een welbehagen in alle mensen, zo klonk het over het veld. 
Prachtig lied van de engelen, komend uit de hemel hierboven. 
Dat de boodschap brengt van Gods wonderbaarlijke gaven van liefde. 
Wat moet het hen, nederige herders in vervoering hebben gebracht; 
Wat moeten ze de beloofde grote glorieuze dag verwelkomd hebben! 
Ere zij God in de hoge, vrede op aarde zongen ze. 
Een welbehagen in alle mensen, zo klonk het over het veld. 
Prachtig lied van de engelen, komend uit de hemel hierboven. 
Dat de boodschap brengt van Gods wonderbaarlijke gaven van liefde. 
Ere zij God in de hoge, vrede op aarde zongen ze. 
Een welbehagen in alle mensen, zo klonk het over het veld. 
Prachtig lied van de engelen, komend uit de hemel hierboven. 
Dat de boodschap brengt van Gods wonderbaarlijke gaven van liefde. 
Wat moet het hen, nederige herders in vervoering hebben gebracht; 
Wat moeten ze de beloofde grote glorieuze dag verwelkomd hebben! 



Ere zij God in de hoge, vrede op aarde zongen ze. 
Een welbehagen in alle mensen, zo klonk het over het veld. 
Prachtig lied van de engelen, komend uit de hemel hierboven. 
Een welbehagen in alle mensen, zo klonk het over het veld. 
Prachtig lied van de engelen, komend uit de hemel hierboven. 
Dat de boodschap brengt van Gods wonderbaarlijke gaven van liefde. 
 

Laten we naar Bethlehem gaan en dit heerlijke feit zien, 
Wat zeker is gebeurd, waarvan de engelen zingen. 
Dus kwamen ze met haast en vonden zoals de engelen hadden gezegd 
Maria, Jozef en het Kind op een kribbebed. 
Vervuld van verwondering keerden ze terug terwijl de hoop in hen ontwaakte 
God lovend en prijzend voor alles wat ze hadden gezien en gehoord. 
Ze zijn zeker vervuld van vreugde als ze terug gaan naar hun wacht. 
Houdend het verdere van de nacht de wacht over de kudden en schapen. 
Herders, ga en vertel het nieuws dat deze gelukkige morgen begroet; 
Herders, ga en vertel de wereld dat Jezus Christus de Koning is geboren. 
Herders, u hebt Hem daar gezien en aan Zijn voeten aanbeden; 
Ga snel en verspreid het woord, herhaal het waar gebeurde verhaal. 
Zing opnieuw het engelenlied dat je zo opwond om te horen, te horen, 
Vertel de tijding van grote vreugde, de Heiland is nu hier! 
Herders, ga en vertel het nieuws dat deze gelukkige morgen begroet; 
Herders, ga en vertel de wereld dat Christus de Koning is geboren. 
Christus de Koning is geboren! Christus de Koning is geboren! 
De Koning is geboren! De Koning is geboren! De Koning is geboren! 
 

20. Muziek en samenzang   Psalm 98 : 2 
 

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Is’rel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan de HEER' met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen het heil, dat d' aard' in 't rond ver-heugt.  

 

21. Sluiting 
 

22. Muziek en samenzang   Zegen ons (Gezang 456) 
 

Zegen ons, Algoede, neem ons in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht over ons en geef ons licht. 
Stort op onze Uw bede in ons hart Uw vrede. 
En vervul ons met de kracht van Uw Geest bij dag en nacht. 
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer’, amen God, Uw naam ter eer! 

 

Voor een gratis bijbel ga naar: www.marnixkerk.nl/bijbel-aanvragen 

http://www.marnixkerk.nl/bijbel-aanvragen

