
Liturgie kerstnachtdienst 2020 

 
Muziek door blazers van showband Oranje 
Hoor de Engelen zingen 'd eer 
Stille nacht 
Once in Royal David city 
Ere zij God 
You never walk alone 

 
Zingen: Komt allen tezamen door Go(u)d 
Komt allen tezamen 
jubelend van vreugde 
komt nu, o komt nu 
naar Bethlehem 
Ziet nu de vorst der 
eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning 
 
De hemelse eng'len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde 
naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons 
met eerbied'ge schreden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning 
 
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 
 
Welkom door ds. Dennis vd Zee. 
 
Licht in de nacht 
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken 
dit is de nacht dat Zijn leven begon 
Sluier van angst en pijn lag op de volken 



totdat Hij kwam en het kwaad overwon 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 
stralend breekt die held're morgen aan 
 
Prijs nu zijn naam 
samen met de engelen 
O, nacht vol licht 
o, nacht dat Jezus kwam 
 

Wat Hij ons leert is geven om een ander 
liefde alleen is de weg die Hij wees 
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden 
vrij van het juk van verdrukking en vrees 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 
 
Prijs nu zijn naam 
samen met de engelen 
O, nacht vol licht 
o, nacht dat Jezus kwam 
 
Collecte voor EetZe 
U kunt geld geven via de givt app of storten op NL 69 RABO 0373 7230 32 ten name 
van de Hervormde Gemeente De Hoeksteen onder vermelding van betreffende 
collecte 
 
Interview in de voedselbank en schriftlezing door Jacob Hoogstede 
 
De minste van de mensen 
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. 
 
Interview door ds. Bert van Veluw 
 
You’ll never walk allone 
When you walk through a storm 
Hold your head up high 
And don't be afraid of the dark 

At the end of a storm 
There's a golden sky 
And the sweet silver song of a lark 

Walk on through the wind 
Walk on through the rain 
Though your dreams be tossed and blown 

Walk on, walk on 
With hope in your heart 
And you'll never walk alone 

You'll never walk alone 

Walk on, walk on 
With hope in your heart 
And you'll never walk alone 

You'll never walk alone 
 
Gebed door ds. Dennis vd Zee 
 
Komt allen tezamen 
Komt allen tezamen 
jubelend van vreugde 
komt nu, o komt nu 
naar Bethlehem 



Ziet nu de vorst der 
eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning 
 
De hemelse eng'len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde 
naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons 
met eerbied'ge schreden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning 
 
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 
 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Amen 
 
King of kings 
In the darkness we were waiting 
Without hope, without light 
'Til from Heaven You came running 
There was mercy in Your eyes 
To fulfill the law and prophets 
To a virgin came the word 
From a throne of endless glory 
To a cradle in the dirt 

Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 



To reveal the kingdom coming 
And to reconcile the lost 
To redeem the whole creation 
You did not despise the cross 
For even in your suffering 
You saw to the other side 
Knowing this was our salvation 
Jesus for our sake you died 

Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 

And the morning that You rose 

All of Heaven held its breath 

'Til that stone was moved for good 

For the Lamb had conquered death 

And the dead rose from their tombs 

And the angels stood in awe 

For the souls of all who'd come 

To the Father are restored 

And the church of Christ was born 
Then the Spirit lit the flame 
Now this gospel truth of old 
Shall not kneel, shall not faint 
By His blood and in His name 
In His freedom I am free 
For the love of Jesus Christ 
Who has resurrected me 

Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 

Praise forever to the King of Kings 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


