
•  OKB (‘samenzang’) 481 - Hoor, de engelen zingen d’eer

1. Hoor, de eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer! 

•  OKB (solo) ‘Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder’ (R. Shaffy)
•  Meditatie - De Verbinding 
•  Meditatief orgelspel (solo): Stille Nacht (J. Zwart), waarna:
•  Orgelspel (‘samenzang) 483 - Stille Nacht

1. 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.

2. 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. 

•  Gebeden
•  Laatste woord
•  Orgelspel (‘samenzang’) Ere zij God

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 wel behagen. 
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.

•  Zegen
•  OKB Kerstmedley.
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• Orgelspel: Parafrase over bekende Kerstliederen: ‘Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken’ (F. Asma) - 
   ‘In ‘t nacht’lijk duister van het stille land. Straalt plots de luister van Gods gezant’ - ‘Stille Nacht’ -
   ‘Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer’ - ‘Heerlijk klonk het lied der Eng’len’ en ‘For unto us a Child is born!’
  
•  Woorden van welkom
•  OKB (‘samenzang’) ELB. 454 - Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

1. 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 schijn’, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn. 

2. 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. 

•  Inleiding ‘kaarsje en chocolademelk’
•  OKB (‘samenzang’) 487 - Eer zij God in onze dagen

 1. 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. 
 
2. 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.

•  Kerstevangelie uit Lucas 2: 1-8
•  Orgelspel (‘samenzang) 477 - Komt allen tezamen
 

1. 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. 
 
 

3. Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

3. 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.

2. 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.



 3. Het Licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees: 
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning.

 4. 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.

•  Kerstevangelie uit Lucas 2: 9-14
•  OKB (solo) ‘Breath of Heaven’ – Amy Grant

I have traveled many moonless nights 
Cold and weary with a babe inside 
And I wonder what I’ve done 
Holy father you have come 
And chosen me now to carry your son.
I am waiting in a silent prayer 
I am frightened by the load I bear 
In a world as cold as stone 
Must I walk this path alone? 
Be with me now, be with me now.

Refrein: Breath of heaven 
Hold me together 
Be forever near me, Breath of heaven 
Breath of heaven, Lighten my darkness 
Pour over me your holiness, For you are holy 
Breath of heaven
Do you wonder as you watch my face 
If a wiser one should have had my place 
But I offer all I am, For the mercy of your plan 
Help me be strong, Help me be, Help me

•  Kerstevangelie uit Lucas 2: 16-20

3. 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.

5. Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning.

Breath of heaven, Hold me together 
Be forever near me, Breath of heaven 
Breath of heaven, Lighten my darkness 
Pour over me your holiness 
For you are holy, Breath of heaven 
Hold me together, Be forever near me 
Breath of heaven, Breath of heaven 
Lighten my darkness 
Pour over me your holiness 
For you are holy, Breath of heaven.



•  OKB (‘samenzang’) 481 - Hoor, de engelen zingen d’eer

1. Hoor, de eng’len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuw geboren Heer! 

•  OKB (solo) ‘Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder’ (R. Shaffy)
•  Meditatie - De Verbinding 
•  Meditatief orgelspel (solo): Stille Nacht (J. Zwart), waarna:
•  Orgelspel (‘samenzang) 483 - Stille Nacht

1. 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.

2. 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. 

•  Gebeden
•  Laatste woord
•  Orgelspel (‘samenzang’) Ere zij God

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 wel behagen. 
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.

•  Zegen
•  OKB Kerstmedley.

3. 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 nieuw geboren Heer!

2. 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 nieuw geboren Heer!

3. 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!

donderdag 24 december 2020 | Oosterkerk Zeist | 22.00 uur
voorganger: Cees Baan | kerkmusicus: Willem Harold Boog (orgel)

zang en instrumentaal: de Oosterkerkband (OKB) o.l.v. Pieter Cobelens
ouderling van dienst: Edwin van Rooijen


