
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ere zij God! 

Kerstviering  

20 december 2021 - aanvang 13.45 uur - Petrakerk Kapelle 

 



Inleidend orgelspel 

Zonder aankondiging zet het orgel in om samen onderstaand lied te zingen. 
 
1. Samenzang: Eer zij God in onze dagen 
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. 

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.

2. Muziekgroep  
a. Gloria in Excelsis Deo 
b. While schepherds watched their flocks by night 
 
3. Welkomstwoord en Schriftlezing door groep 8: Lukas 2:8-15 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden 
de nachtwacht over hun kudde. 
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren 
omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, 
die al den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de 
stad Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en 
liggende in de kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, 
prijzende God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. 
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat 
de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons 
zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 
 
4. Opening 
 
5. Samenzang:  Psalm 118 vers 1 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 



Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 
6. Onderbouw  
Declamatie: 
De engelen zingen ‘Ere zij God’. Ze prijzen God voor het wonder dat is gebeurd: Jezus, 
Gods Zoon is gekomen naar de aarde om mensen te redden. Wij zingen met de 
engelen mee. Ere zij God! 
 
Zingen: Eeuwenlang geleden 
Eeuwenlang geleden 
in een donker dal 
zochten herders naar een kindje 
in een arme stal. 
Nog maar pas geboren, 
al zo lang verwacht. 
En er zongen engelenkoren 
door de nacht. 
 
Ze zongen gloria, gloria, 
voor het kindje klein en teer. 
Gloria, gloria, 
voor de allerhoogste Heer’. 
 
Eeuwenlang geleden 
was ik er niet bij, 
maar het wonder is gebleven 
ook voor jou en mij. 
Want datzelfde kindje 
uit die arme stal, 
eren wij nu als de Koning 
van ’t heelal. 
 
Wij zingen gloria, gloria, 
voor het kindje klein en teer. 
Gloria, gloria, 
voor de allerhoogste Heer’. 



Declamatie:  
1 Timotheüs 1:15 
Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld 
gekomen is, om de zondaren zalig te maken, (…). 
 
Zingen: Psalm 136:1 
Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

7. Samenzang: 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. 
Mengt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en eng'lenstem, 
zingt het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer’! 
 
8. Middenbouw  
Zingen: Toen herders waakten 
Toen herders waakten, stil terneer, 
gezeten op de grond. 
Kwam plots een engel van de Heer’. 
Licht straalde in het rond. 
 
Wees niet bevreesd, zo klonk zijn stem, 
want ik verkondig u, 
hier in de streek van Bethlehem, 
een blijde boodschap nu. 
 
In Davids stad is deze nacht 
de grote Davidszoon, 
Die eeuwenlang reeds werd verwacht, 
gedaald van ’s hemels troon. 
 



Het Kind dat u daar vinden zult, 
werd juist voor u een Knecht. 
In doeken werd Gods Zoon gehuld 
en in een krib’ gelegd’. 
 
Zo sprak de engel en daarna 
verschenen er steeds meer, 
daar in het veld van Efratha 
en zongen tot Gods eer: 
 
‘God in de hoge zij de eer 
en vrede op deez’ aard’. 
Voor mensen voor wie God de Heer’ 
Zijn Zoon niet heeft gespaard’. 
 
Declamatie: 
Jezus vertelt ons Zelf in Mattheüs 5:14-16 dat we het licht op de kandelaar zijn.  

14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet 
verborgen zijn. 
15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op 
een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 
16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen 
zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 

We moeten dus niet alleen God eren voor het wonder van kerst door te zíngen, maar 
we moeten het ook vertéllen aan andere mensen om ons heen. Anders verspreiden 
we geen licht. Ook zij moeten horen van de Redder die gekomen is! 
 
Zingen: 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 



go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
Down in a lowly manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 
9. Samenzang:  Lofzang van Zacharias vers 1 
Lof zij den God van Israël, 
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
10. Vertelling 
 
11. Samenzang: Wijs psalm 42 (ritmisch) 
Och, dat aller menschen tongen, 
aller eng’len zang, o Heer, 



samenstemden, samen zongen 
eeuwig tot uw lof en eer! 
Zonder einde geeft uw lof, 
Jezus, ons de rijkste stof! 
Trek tot U ons hart naar boven, 
dat w’ U eeuwig lieven, loven. 
 
12. Bovenbouw  
Zingen:  
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. 

 

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! 

 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen.      

 

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. 

 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 

 

Declamatie: H.C. vraag en antwoord 58 (Lerender wijs) 

Vr. Welke troost haalt u uit het artikel van het ‘eeuwige leven’? 

Antw. Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. Na dit leven zal ik de 

volmaakte zaligheid hebben, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in 

het hart van geen mens is bedacht. En dat om God daar eeuwig te prijzen.  

 
Declamatie: 
Openbaring 4:10 en 11 
Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en 
aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, 
zeggende: 
Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij 
hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. 
 
Zingen: Heerlijk is Uw Naam  
Heerlijk is Uw Naam, 
heerlijk is Uw Naam, 
hoog verheven en vol van kracht., 
heerlijk is Uw Naam. 
Jezus, Jezus, 
heerlijk is Uw Naam. 
 
Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg, 
heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus, 
Heilig Lam van God. 
 
Waardig bent U, Heer’, 
waardig bent U, Heer’, 



Het team van de Juliana van Stolbergschool wenst u/jou  
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022! 

alle macht en heerlijkheid, 
Alle lof en eer. 
 
Jezus, Jezus, 
waardig bent U, Heer’. 
Jezus, Jezus, 
waardig bent U, Heer’! 
 
13. Samenzang: Psalm 100 vers 1 en 3  
Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
14. Sluiting 
 
15. Samenzang: Ere zij God (staande) 
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. 


