
Zingen na de dienst – zondag 29 november  

Thema – ADVENT 

 

Als alles duister is 

Als alles duister is, 

Ontsteek dan een lichtend vuur 

Dat nooit meer dooft, 

Een vuur dat nooit meer dooft.                             2x 

Als alles duister is, 

Ontsteek dan een lichtend vuur 

Dat nooit meer dooft, 

Een vuur dat nooit meer dooft.                             2x  

 

Verwachten 

Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.    2x 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd, 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.   2x 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer. 

Mijn ziel verlangt naar de Heer, 

Meer dan wachters uitzien naar de morgen.   2x 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd, 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 



Wijs mij de weg naar Bethlehem 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

het lijkt zo eindeloos ver. 

In deze nacht hoor ik een stem, 

zie ik een licht, een ster. 

Vertel mij dan tot wie ik ga, 

een Koning, kwetsbaar klein, 

die wacht tot ik naar binnenga, 

om dichtbij Hem te zijn. 

 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

mijn Koning tegemoet. 

Als nergens anders plaats meer is, 

leid mij dan naar U toe. 

Toon mij hoe U Verlosser bent, 

als Koning, zonder kroon. 

U heeft Uw rijkdom afgelegd, 

zo bent U Mensenzoon. 

 

In deze nacht aanbid ik Hem, 

zit aan Zijn voeten neer. 

Met lege handen zie ik Hem, 

mijn koning die ‘k vereer. 

U toont het beeld van God aan mij, 

Zijn menselijk gezicht. 

O kind van vrede, Gods geheim, 

dat heel mijn hart verlicht. 

 

 

Go, tell it on the mountain 

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! 

 

Down in a lowly manger 

Our humble Christ was born 

And God sent us 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! 

 

Hij kwam bij ons, heel gewoon 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

De Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht 

En heeft zijn leven afgelegd. 

Refrein 

Zie onze God, de Koning-knecht, 

Hij heeft zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept 

Om te dienen iedere dag, 

Gedragen door zijn liefd' en kracht. 

Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er ned'rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 

Refrein 

 

Jezus, overwinnaar 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 
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U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

De duisternis licht op door U 

De duivel is door U verslagen 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag 

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel weten Wie er regeert: 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen... 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar                                         2x 

 

 

 

 

 


