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Liederen Ke Stichtins Exodus Alkmaar oo dins l8 december 2007

l. Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar BettrIehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. O, Kind, ons gebren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd'in genade aan!
U, die ons liefteb! U b€hooí ons harte!
Kom! laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning!

Nu ziit wellekome. pezang 145 : l. 2 en 3

3, Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
Zij znclten onzen Here met offerand.
Z'offerden ootnoediglijk mirr', wierook ende goud
t'eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

Stille nacht. eezane 143. 1. 2 en 3

l. Stille nacht, heitige nacht!
Davids Zoon, lang verwach!
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerliik vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

2. De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schxeden!
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede,
daar is 't geschied voorwaar.'
Kyriëleis.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars min!
ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
wordt G'op stro en in doeken gelegd.
ker m'U danken daarvoor.
Leer m'U danken daarvoor.

Komt allen tezamen. sezans 138. 12 en 4

l. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

I



Eer zii God in onze daeen. eezang 134: l. 2 en 3

L Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde wede uit.
Gloria
in excelsis Deo,
Gloria
in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen

alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, §rieleis.
Gloria
in excelsis Deo,
Gloria
in exelsis Deo.

Ere zii God
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hogel
Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de rnensen 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.

2.Enr zij God die onze Vader
an 61" oo2e l(sning is.

Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.

Gloria
in excelsis Deo,
Gloria
in excelsis Deo.
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