
1e adventszondag – 27 november 2022 

Lied ochtenddienst: In Bethlehems stal (WK 126)  

Lied avonddienst: Kom tot ons de wereld wacht (OTH 88) 

2e adventszondag – 4 december 2022 

Lied ochtenddienst: God zal met ons zijn (OTH 408)  

Lied avonddienst: Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen (OTH 99)  

3e adventszondag – 11 december 2022 

Lied ochtenddienst: Midden in de winternacht (OTH 93)  

Lied avonddienst: Hoe zal ik u ontvangen (OTH 81)  

4e adventszondag – 18 december 2022 

Lied ochtenddienst: In het begin (OTH 412) 

Lied avonddienst: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (Wk 17) 

1e kerstdag – 25 december 2022 

Lied 1: Eeuwenlang geleden (OTH 404) 

Lied 2: Stille nacht, heilige nacht (WK 133) 

Lied 3: Komt allen tezamen (OTH 89)  

Lied 4: Eer zij God in onze dagen (WK 117) 

  



1e adventszondag – 27 november 2022 

Ochtenddienst: In Bethlehems stal (WK 126)  

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed, 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 
 
Avonddienst: Kom tot ons de wereld wacht (OTH 88) 

Komt tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 
 
Kind dat uit uw kamer klein, 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 
 
 



2e adventszondag – 4 december 2022 

Ochtenddienst: God zal met ons zijn (OTH 408)  

(Refrein 1) 
God zal met u zijn, 
God is Immanuël, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israel. 
 
(Refrein 2) 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuël, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israel. 
 
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. 
 
(refrein 2)  
God zal met ons zijn, 
God is Immanuël, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israel. 
 
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. 
 
(Refrein 2) 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuël, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israel. 
 
  



Avonddienst: Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen (OTH 99)  

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
En wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
Verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
O zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
Mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
Waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
  



3e adventszondag – 11 december 2022 

Ochtenddienst: Midden in de winternacht (OTH 93)  

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! 
 
Zie, reeds 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 citer slaan,  
blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren.  
  



Avonddienst: Hoe zal ik u ontvangen (liedboek 441)  

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. 
 
Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt. 
 
Waarom u zorgen maken 
met vragen, dag en nacht, 
hoe u Hem zult ontvangen 
met uw gebrek aan kracht? 
Hij komt, Hij komt met liefde, 
wil zo graag bij u zijn! 
Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt al uw pijn. 
  



4e adventszondag – 18 december 2022 

Ochtenddienst: In het begin (OTH 412)  

(refrein) 
In het begin was het Woord,  
en het Woord was bij God,  
bij God. 
In het begin was het Woord,  
en het Woord was bij God,  
en het Woord was God. 
 
Het Woord is bij ons gekomen,  
het kwam bij ons in de nacht.  
Om onder de mensen te wonen.  
Maar wie had een Kindje verwacht.  
 
(refrein) 
 
Het woord is aan ons gegeven,  
al lang van tevoren beloofd.  
De weg en de waarheid, het leven 
voor wie in het Kindje gelooft.  
 
(refrein) 
 

 
 

  



Avonddienst: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (WK 17) 

Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Kom tot zijn schijnsel, alle volken, 
en jij, mijn ziel, bid het nu aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood: 
de nacht van zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, zijn daden 
zijn wondren van gena alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor ’t oog van Vader treên. 
 
O Vredevorst, U kunt gebieden 
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel! 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel’! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel, u bereid, 
met recht en met gericht versterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
  



1e kerstdag – 25 december 2022 

Lied 1: Eeuwenlang geleden (OTH 404)  

Eeuwenlang geleden 
in een donker dal 
zochten herders naar een kindje 
in een arme stal. 
Nog maar pas geboren, 
al zo lang verwacht 
en er zongen engelenkoren 
door de nacht. 
Ze zongen: Gloria, gloria 
voor het kindje klein en teer. 
Gloria, gloria, 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Eeuwenlang geleden 
Was ik er niet bij, 
Maar het wonder is gebleven 
Ook voor jou en mij. 
Want datzelfde kindje 
Uit die arme stal, 
Eren wij nu als de Koning 
Van ’t heelal. 
We zingen: Gloria, gloria 
voor het kindje klein en teer. 
Gloria, gloria 
voor de allerhoogste Heer. 
  



Lied 2: Stille nacht, Heilige nacht (WK 133) 

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. 

Hulp'loos kind, heilig kind, 

dat zo trouw zondaars mint. 

Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt, 

werd G'in stro en in doeken gelegd. 

Leer m'U danken daarvoor 

Leer m'U danken daarvoor. 

Stille Nacht, Heilige Nacht, 

Heil en vree wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld. 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen! Gode zij eer 

Amen! Gode zij eer. 

 

Lied 3: Komt allen tezamen (OTH 89)  

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 eerbiedige 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 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. 
 
 



Lied 4: Eer zij God in onze dagen (WK 117) 

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. 

 

 

 


