
 

 

 

 

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 den hoge (2x) 

Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 

In den mensen, in den mensen, een welbehagen 

In den mensen, een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God, ere zij God 

In den hoge, in den hoge, in den hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In den mensen een welbehagen 

Amen, amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

Zondag 31-12-2017   om 10:00 uur   Voorganger ds. G.H. Labooy 

Zondag 31-12-2017   om 19:00 uur   Voorganger ds. A.H. van Veluw 

Maandag 01-01-2018  om 10:30 uur  Voorganger ds. H.J. van Maanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liederen voor de Eredienst op dinsdag 26 december 2017 

van de Hervormde Gemeente  ‘De Hoeksteen’   

 

2e Kerstdag - Kinderkerstfeest 
 

 

 

 
 

 

 

 

Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Leon Witteveen 

Organist: Gerwin van der Plaats 

Met medewerking van muzikanten uit de Hoeksteen 

Kosters: Gert en Jeanet 
 

 

 



Hoor de engelen 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!  
 

 

Komt allen tezamen 

Komt allen tezamen,    De hemelse eng’len  

jubelend van vreugde:    riepen eens de herders  

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  weg van de kudde naar 't schamel dak.  

Ziet nu de vorst     Spoeden ook wij ons 

der eng'len hier geboren    met eerbiedige schreden!  

Komt, laten wij aanbidden,    Komt, laten wij aanbidden  

komt, laten wij aanbidden,    komt, laten wij aanbidden  

komt, laten wij aanbidden die Koning.  komt, laten wij aanbidden die Koning.  

 

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  

neem onze liefd' 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.  
  

 

Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  

 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

Ik mag hier aan uw kribbe staan 

Ik mag hier aan uw kribbe staan,    

Heer Jezus, licht en leven.     

Ik draag U als geschenken aan    

wat Gij mij hebt gegeven.     

U zij mijn hart en ziel gewijd    

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.   

O neem ze aan als gaven.     

 

Voor ik als kind ter wereld kwam, 

zijt Gij voor mij geboren. 

Eer ik een woord van U vernam, 

hebt Gij mij uitverkoren. 

Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 

werd Gij een kindje, arm en naakt, 

hebt Gij U mij gegeven. 

 

Temidden van de nacht des doods  

zijt Gij, mijn zon, verrezen. 

O zonlicht, mild en mateloos, 

uw gloed heeft mij genezen. 

O zon die door het donker breekt 

en 't ware licht in mij ontsteekt, 

hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

 

Hoor er is een kind geboren 

Hoor, er is een kind geboren, 

of dat niet bijzonder is… 

En wij hoorden lang te voren 

dat dit Kind een wonder is. 

 

Gloria, in Excelsis deo, in Excelsis deo, gloria.  

 

Want het Kind komt ons vertellen    

dat God nog om mensen geeft, 

dat hij ons wil vergezellen 

als een vriend, zolang je leeft. 
           

Hoor, er is een Kind gekomen 

en het heeft ons goed gedaan, 

heeft de hemel meegenomen:  

Kind van God ben jij voortaan! 

 

 



Sela - De minsten van de mensen (LUISTERLIED) 

Wij zingen van die wonderlijke nacht,  

de hemelkoren zongen voor de herders.  

Een kleine baby bleek de grote redder  

waar deze wereld zo op had gewacht. 

  

Heer, U wijst een nieuwe weg,  

doet wat niemand had verwacht.  

De boodschap van de vrede werd het eerst gebracht  

aan de herders op de velden,  

aan de minsten van de mensen.  

U was er voor hen.  

Juist aan hen hebt U gedacht. 

  

Wij zingen van uw wonderlijke werk.  

Heer Jezus, vol van God waren uw daden,  

met U begon het jaar van Gods genade:  

geen keten en geen ziekte was te sterk. 

  

Heer, U wijst een nieuwe weg, 

doet wat niemand had verwacht.  

De boodschap van de vrijheid  

werd het eerst gebracht 

aan de schapen zonder herder,  

aan de minsten van de mensen.  

U was er voor hen. 

Juist aan hen hebt U gedacht. 

  

Leer ons groeien, Heer, in kleiner zijn. 

Leer ons meer en meer de minste te zijn. 

Zo gaan wij de weg van uw koninkrijk. 

Heer, U komt dichtbij en U zet ons overeind. 

  

Heer, U wijst een nieuwe weg,  

doet wat niemand had verwacht.  

De boodschap van verlossing  

klinkt in onze nacht. 

Heer, we hebben niks te geven,  

maar we zingen, want we weten:  

U bent er voor ons. 

U bent er voor ons. 

U bent er voor ons. 

U hebt ook aan ons gedacht. 

 

 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  

 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  

 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  

Christus is geboren! 

 

  

Licht in de nacht 

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,  Prijs nu Zijn naam, 

dit is de nacht dat Zijn leven begon.    samen met de engelen. 

'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,   O, nacht vol licht, 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon.    O, nacht dat Jezus kwam (2x) 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 

Stralend breekt die held're morgen aan. 

 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;   Prijs nu Zijn naam, 

liefde alleen is de weg die Hij wees.    de naam van alle namen, 

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.   en geef Hem glorie 

Vrij van het juk van verdrukking en vrees.   in alle eeuwigheid. (3x) 

Uit ons hart en dwars door alle tranen 

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 

 

 

Wij zijn op weg naar Bethlehem 
Wij zijn op weg naar Bethlehem! 

Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem! 

Met mirre en wierook en geschenken van goud, 

zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd.  
 

Een kind is geboren (Halleluja, halleluja) 

In Bethlehem (Halleluja, halleluja) 

Hij wordt de nieuwe Koning, 

alle eer aan Hem! 

 

 



Wij zijn op weg naar Bethlehem! 

Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem! 

Waar moeten wij heengaan? Linksaf of rechtdoor? 

Kijk in het verre oosten, gaat de ster ons voor. 

 

Een kind is geboren... 

 

Hij wordt de nieuwe Koning, 

alle eer aan Hem!  
Hij wordt de nieuwe koning, 

alle eer, alle eer, alle eer.... Aan Hem! 

 

 

Wij trekken in een lange stoet 
Wij trekken in een lange stoet   Al bent U nu nog maar een kind,  

op weg naar Bethlehem,    zo hulpeloos en klein,  

wij gaan uw koning tegemoet,   wij weten dat het rijk begint  

o stad Jeruzalem!     waarvan U Heer zult zijn,  

Gezegend die zijn komst begroet   een rijk waarin de vrede wint 

en knielen wil voor hem!    van oorlog en van pijn.  

Wij loven U, koning en Heer,  Wij loven U, koning en Heer,  

koning en Heer, wij loven U,  koning en Heer, wij loven U,  

koning en Heer!     koning en Heer! 

 

Al gaat de vijand in het rond,   Wij gaan op weg naar Bethlehem, 

de koning van het kwaad.    daar ligt Hij in een stal, 

Al dreigt hij met zijn grote mond   die koning in Jeruzalem 

dat hij U eens verslaat,    voor eeuwig wezen zal! 

straks ligt hij dodelijk gewond   Laat klinken dan met luider stem 

wanneer zijn rijk vergaat.    en blij bazuingeschal: 

Wij loven U, koning en Heer,  Wij loven U, koning en Heer,  

koning en Heer, wij loven U,  koning en Heer, wij loven U,  

koning en Heer!     koning en Heer! 

 

 

Ga je mee op zoek 
Ga je mee op zoek naar het koningskind?  

Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.  

Ga je mee op zoek naar het koningskind?  

Want wie zoekt, die vindt!  

 

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.  

Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!  

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,  

kijk daar is de ster!  

We hebben die ster, daar in het westen gezien.  

De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.  

Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.  

Een heel bijzonder koningskind misschien…  

 

Ga je mee op zoek… tralalala...  

Want wie zoekt, die vindt! (3x)  

 

  

Als je veel van iemand houdt 

Als je veel van iemand houdt   Als je veel van iemand houdt 

Geef je 't mooiste wat je hebt   Geef je 't mooiste wat je hebt 

Da's heel gewoon     Da's heel gewoon 

Omdat God van mensen houdt   En de wijzen brachten goud 

Gaf Hij 't mooiste wat Hij had   Mirre en wierook voor het kind 

Zijn eigen Zoon     Als eerbetoon 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk   Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet   Een mooier geschenk ken ik niet 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk   Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet   Een mooier geschenk ken ik niet 

 

Als je veel van iemand houdt 

Geef je 't mooiste wat je hebt 

Da's heel gewoon 

En als jij de Heer vertrouwt 

Leg je leven in Zijn hand 

Hij is Gods Zoon  

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 

 

  

Wonderbare raadsman 

Wonderbare Raadsman (2x)   Vrede voor de wereld (2x) 

Sterke God (2x)     Heeft Hij gebracht (2x) 

Eeuwige Vader (2x)     Vrijheid voor de volken (2x) 

Vredevorst (2x)     Licht in nacht (2x)  

Een kind is ons geboren    Een kind is ons geboren 

Een Zoon is ons gegeven    Een Zoon is ons gegeven 

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig  En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 

Vrolijk kerstfeest iedereen    Vrolijk kerstfeest iedereen 

Vrolijk kerstfeest iedereen!  

 
 


