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Inleidend orgelspel 

 
Als alles duister is 
Als alles duister is 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft 
Een vuur dat nooit meer dooft 
 
Als alles duister is 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft 
Een vuur dat nooit meer dooft 
 
Opening 
 
Samenzang: Psalm 89: 1 en 8 
Vers 1 
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenhêen; 
Uw waarheid ’t allen tijd vermelden door mijn rêen. 
Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.  
 
Vers 8 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d’ere toegebracht; 
Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen om ’t eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven.  
 



O Holy Night - A. Adam (1803-1856)  
Oh Holy night! The stars are brightly shining 
It is the night of our dear Saviour’s birth! 
Long lay the world in sin and error pining 
Till He appeared and the soul felt its worth 
 
A thrill of hope, the weary world rejoices! 
For yonder breaks a new and glorious morn 
Fall on your knees 
Oh hear the angel voices 
Oh night divine 
Oh night, when Christ was born 
Oh night divine 
Oh night, Oh night divine 
 
Truly He taught us to Love one another 
His law is Love and His gospel is peace 
Chains shall He break, 
For the slave is our brother 
And in His name, all oppression shall cease 
 
Sweet hymns of joy in grateful chorus, raise we 
Let all within us praise His Holy Name 
Christ is the Lord! 
Oh praise His Name Forever 
His Power and Glory evermore proclaim 
His Power and Glory evermore proclaim 
 
Fall (fall, fall) on your knees 
Oh hear the angel voices 
Oh night divine 
Oh night when Christ was born 
Oh night divine, O night divine 



  
Leer mij in geloof te leven: 1 en 2 
Op de wijs van psalm 86 – ritmisch 
Vers 1 
Leer mij in geloof te leven, 
Heer, mijn hart aan U te geven, 
Rusten op geen ander woord 
Dan vanuit Uw Woord gehoord. 
Leer mij steeds op U te bouwen, 
Door Uw Geest U te vertrouwen, 
Elke dag de weg te gaan 
Achter Jezus Christus aan. 
 
Vers 2 
Leer mij met verwachting leven, 
Met mijn hoofd omhoog geheven, 
Uitziend naar de komst van Hem, 
Die ik als mijn Heiland ken. 
Leid mijn wil en mijn gedachten, 
Om U daaglijks te verwachten. 
Laat mij steeds bereid zijn, Heer 
Op U hopend meer en meer. 
 
Gedicht: Advent    Jaco Pons 
 
Samenzang: Psalm 90 : 1 en 9 
Vers 1 
Gij zijt, o HEER, van d’allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d’aarde rustt’ op hare grondpilaren, 
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft 



 
Vers 9 
Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken, 
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, 
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken; 
Uw liefd’, Uw macht behoud’ ons voor bezwijken; 
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 
Bekroon ons werk, en nu, en ’t allen tijd’.  
  
Avondzang- Gerrit Schinkel (1969) 
Ik kijk als de avondschemering daalt. 
Als licht van zon niet lang meer straalt 
Zie 't oog aan 's hemels zonne' kust 
Een ster van wonderbare rust 
 
Kom zie aanschouw die gouden kust 
de ster in 't land van ’s hemels rust 
Het oog ziet daar geen leed of kruis 
O kom naar 't hemels Vaderhuis 
 
Refrein: 
Kom dan o zondaar en zie nu het Lam van genade 
Hij leed voor ons en Hij waste van zonden mij vrij 
't Is nog de tijd van verzoening o kom toch te stade 
Hij wil het geven Zijn leven voor u en voor mij 
 
Kom mensen dan zie naar Golgotha 
Nog klinkt de bazuin voor ons genâ 
Kom mensen Hij leeft, 't is nu nog de tijd 
Hij kan en Hij geeft, bent u al bereid? 
Een sterre der hoop Heer' dat zijt Gij 
Een Troost'lijk licht in noodgetij 



De morgenster van Golgotha 
Doet zingen, Wonder van Genâ. 
 
Refrein: 
Kom dan o zondaar en zie nu het Lam van genade 
Hij leed voor ons en Hij waste van zonden mij vrij 
't Is nog de tijd van verzoening o kom toch te stade 
Hij wil het geven Zijn leven voor u en voor mij 
 
Kom mensen dan zie naar Golgotha 
Nog klinkt de bazuin voor ons genâ 
Kom mensen Hij leeft, 't is nu nog de tijd 
Hij kan en Hij geeft, ben u al bereid? 
Bent u al bereid..? 
Bent u al bereid..? 
Voor 'd Eeuwigheid.. 
 
Instrumentaal intermezzo  
 
Samenzang:  
O kom, o kom Immanuël   
O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom; 
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 



Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
Verhaal: Wie de Zoon heeft…    Jaco Pons 
 
Eenzaamheid    W.A. den Hartog/J.J. Kramer  
God, ’t is donker en U bent zo ver, 
’t Is alsof de zon nooit meer zal schijnen.  
Ziet U niet mijn eenzaamheid,  
Angst, pijn en mijn verlorenheid? 
God, ik roep het uit, waar moet ik heen als U naar mij niet 
hoort,  
Waar moet ik heen? 
 
God, ’t is donker, nergens zie ik licht 
‘k ben alleen en troosteloos op aarde 
‘k zucht tot U in eenzaamheid, 
‘k roep U aan in mijn verlorenheid, 
God ik roep het uit, waar moet ik heen als U naar mij niet 
hoort, 
Waar moet ik heen? 
 
Toch leg ik mijn handen op Uw Woord 
Heilig Woord van troost en van genade. 
Daar spreekt U tot ’t angstig hart. 
Daar genas u ook mijn ziel van smart; 



Daarom looft mijn ziel Uw heil’ge Naam 
Ik prijs Uw wonderdaan en zing het uit! 
Refrein (2x): 
Niets kan mij meer van U scheiden, 
Machten, krachten, lijden of nood. 
Heden, toekomst, lengte, diepte 
Honger, armoe of de dood! 
 
Sluiting 
 
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, 
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. 
 
Soli Deo Gloria! 


