
Programma Kerstavond 
 
Welkom en opening. 
 
63 OTH 
 
1 Daar is uit ’s werelds duistre wolken 
Een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken 
En gij, mijn ziele! bid het aan. 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
De zwarte schaduw van den dood; 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
Genade spreidt haar morgenrood. 
 
8 O Vredevorst! Gij kunt gebieden, 
De vred’ op aard en in mijn ziel. 
Doe heel mijn ziel u tegenvlieden; 
Dat al wat ademt voor u kniel! 
Des Heeren ijver zal bewerken, 
Dat Hij den zetel, u bereid, 
Met recht en met gericht zal sterken 
Van nu, tot in all’ eeuwigheid 
 
67 OTH 
 
Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 
3. Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 
 
Ruimte voor een verzoeknummer 
 
Psalm 24:5 
Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen 
 

OTH 83 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt 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, 
wordt 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! 
 
OTH 68  
 
Hoor de eng'len 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, 
mensentong en eng'lenstem, 
zingt het Kind van Bethlehem! 
Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Heil de Vorst der eeuwigheid, 
Zonne der gerechtigheid! 
Van zijn vleug'len dalen neer, 
licht en leven altijd weer. 
Lof U, die Uw glorie deed, 
schuilen in het aardekleed, 
opdat wij, van zonde rein, 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor de eng'len zingen d'eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Orgel en trompet  
 
Komt allen te zamen. 
 
 
 



Ruimte voor een verzoeknummer 
 
Psalm 32:6 
Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, 
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt 
 
OTH 79 (Nieuwere versie OTH). 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
Ruimte voor een verzoeknummer. 
 
Psalm 75:1 
 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o Heer', 
Want Uw Naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand 
 
64 OTH 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
 
 

Psalm 98:1 
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 
Dien groten God, Die wondren deed. 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden, 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden. 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Ruimte voor een verzoeknummer. 
 
Psalm 72:11 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 
 
65 OTH 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
 
in de mensen In de mensen, een welbehagen , 
In de 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 de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 
Sluiting 


