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1. 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!
2. Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer’,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!

3. Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal.
Wordt geboren in Betlehems stal.
Hij, der schepselen Heer’.
Hij, der schepselen Heer’.
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.

4. Er is een kindeke (wisselzang)
Dames en kinderen:
Er is een Kindeke geboren op aard’,
Heren:
Er is een Kindeke geboren op aard’.
Dames en kinderen:
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal,
Heren:
’t kwam op de aarde voor ons allemaal.
Heren:
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis,
Dames en kinderen:
‘t kwam op de aarde en ‘t had er geen huis.
Heren:
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al Zijn kruis,
Dames en kinderen:
‘t kwam op de aarde en ‘t droeg al Zijn kruis.

5. Hoor de eng’len zingen d'eer
Hoor, de eng'len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer’.
Vreed' op aarde, 't is vervuld,
God verzoent der mensen schuld.
Voegt 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’.
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’.

Voorzang: Lofzang van Simeon vers 2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Na de dienst: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge.
Ere zij God in de 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 de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

