Liedteksten Eerste Kerstdag 2021 – Bellingeweer Dalfsen

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 (3x) 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 (3x) die Koning.
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 (3x) die Koning.
Want U alleen bent waardig (3x) o Koning.
Wij prijzen U voor eeuwig (3x) o Koning.

Kerstnacht boven Bethlehem
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de Schepper.
Refrein:
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!
(Refrein)
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.
(Refrein 3x)

Midden in de winternacht
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!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
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!
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
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!

Vrolijk Kerstfeest iedereen
Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman)
Sterke God (Sterke God)
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader)
Vredevorst (Vredevorst)
Refrein:
Een kind is ons geboren.
Een Zoon is ons gegeven.
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig:
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Vrede voor de wereld (Vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (Heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (Vrijheid voor de volken)
Licht in nacht (Licht in de nacht)
(Refrein)
Vrede voor de wereld (Vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (Heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (Vrijheid voor de volken)
Licht in nacht (Licht in de nacht)
(Refrein)
Laatste keer:
Vrolijk kerstfeest iedereen! 3x

Maria, had je door?
Maria, had je door dat jouw baby ooit
zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit
de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon
je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven
en Hij schenkt het weer aan jou.
Maria, had je door dat jouw baby ooit
de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit
de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon
de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen
is een kus op Gods gelaat.
De blinde ziet, de dove hoort,
de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt:
alle eer aan God!
Maria, had je door dat jouw baby ooit
de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit
de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn:
jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon, de Zoon van God
zal Koning zijn.
Jezus, Hij offerde zichzelf;
Wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!
Refrein:
En Zijn koninkrijk kent geen grens
en Zijn heerlijkheid kent geen eind,
Nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal Koning zijn, Hij zal Heerser zijn.
En regeren met macht en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.
Jezus, zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.
Jezus, Beeld van Gods heiligheid;
Wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!
(Refrein 2x)

Joy to the world (Unspeakable Joy)
Joy to the world, the Lord is come,
let earth receive her King.
Let every heart prepare Him room.
And heaven and nature sing,
and heaven and nature sing,
and heaven, and heaven and nature sing.
Joy to the world, the Savior reigns,
let all their songs employ.
While fields and floods, rocks, hills and plains
repeat the sounding joy,
repeat the sounding joy,
repeat, repeat the sounding joy.
Refrein:
Joy, unspeakable joy
An overflowing well, no tongue can tell.
Joy, unspeakable joy
Rises in my soul, never lets me go.
He rules the world with truth and grace,
and makes the nations prove.
The glories of His righteousness.
And wonders of His love,
and wonders of His love,
and wonders, wonders of His love.
(Refrein 2x)

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 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.

Fijne feestdagen en Gods zegen voor 2022!

