
Voorzang op 25 december 2022 

Weerklank 133: 1 en 3 

S"lle nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
Wordt geboren in Bethlehem stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer 

S"lle nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
Aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods beloDe wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

Weerklank 122: 1 en 4 

Heerlijk klonk het lied der engelen 
In het veld van Efrata: 
Ere zij God in de hoge, 
“Loof de Heer, halleluja!” 
Vrede zal op aarde dagen, 
God heeD in de mens behagen; 
Zalig, die naar vrede vragen; 
Jezus geeD die, hoor Zijn stem. 

Leer ons bij Uw kribbe buigen, 
Leer ons knielen bij Uw kruis; 
Leer ons in Uw Naam geloven, 
Neem ons eens in ’t Vaderhuis, 
Vrede zal op aarde dagen, 
God heeD in de mens behagen; 
Zalig, die naar vrede vragen; 
Jezus geeD die, hoor Zijn stem 

Weerklank 116: 1, 2, 3, 4 

Dit is de dag, die God ons schenkt, 
Waaraan nu elke christen denkt; 
Wij vieren, wat in ’t groot heelal 
Door Jezus is en wezen zal. 

Men had Hem eeuwenlang verwacht; 
En toen Gods "jdperk was volbracht, 
Toen zond Hij van Zijn hoge troon 
Het heil der wereld ons, Zijn Zoon. 

Geloofd Die komt in ’s Heren Naam! 
Wij, zondaars, eren U  tezaam, 
U, Zaligmaker, God en mens 
U, Vredevorst, der vaad’ren wens. 

U, die voor ons geboren zijt, 
U zij ons hart, ons lied gewijd. 
Wij voegen juichend onze stem 
Bij ’t engelenkoor van Bethlehem. 

Weerklank 572: 1 en 5 

Een Koning is geboren, 
Een Koning, een Koning, 
Een Koning is geboren, 
Heb je ’t al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen 
Als baby’tje zo klein; 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de Koning zijn. 

Hoe kan ik Hem dan vinden, 
Die Koning, die Koning, 
Hoe kan ik Hem dan vinden? 
Weet jij misschien de weg? 
Die Koning is dichtbij je, 
Je hoeD niet ver op reis 
Vraag Hem in ’t kribje van je hart, 
Dan wordt het een paleis 
Dan wordt het een paleis! 

Lofzang van Zacharias: 5 (schoolpsalm) 

Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez’ zon een helder licht, 
Dat hem in schauw (schaduw) des doods 
bestraalt, 
Op ’t vredepad zijn voeten richt.


