
1.  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden, 
kom laten wij aanbidden die Koning. 

3.  Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, gehuld in ‘t vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken. 
Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden, 
kom laten wij aanbidden die Koning. 

1.  ‘t Was nacht in Bethl’hems dreven, 
een schone stille nacht. 
En trouwe herders bleven bij hunne kudd’ op 
wacht. 
En trouwe herders bleven bij hunne kudd’ op 
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1.  Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer. 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome, van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit weer. 
Kyriëleis. 

3.  Heilige drie koningen, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here, met offerand. 
Z’offerden ootmoediglijk mirr’ wierook ende goud. 
T’ ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis. 

1.  Stille nacht, heilige nacht. 
Davids zoon, lang verwacht,  
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 heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer,  
Amen, Gode zij eer! 
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4.  O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd’ in genade aan! 
U, die ons lief hebt, U behoort ons harte! 
Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden, 
kom laten wij aanbidden die Koning. 

2.  Zij hoopten saam, de vromen;  
zij wachtten immer voort, 
of Jacobs ster zou komen, naar ‘t oud profetisch 
woord, of Jacobs ster zou komen, naar ‘t oud 
profetisch woord. 

2.  Herders op de velden, hoorden een nieuw lied. 
Dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet. 
Gaat naar gene straten en gij zult Hem vinden 
klaar. 
Bethl’hem is de stede, daar is ’t geschied 

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

2.  De hemelse eng’len, riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar ‘t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden, 
kom laten wij aanbidden die Koning. 
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1.  O Kindeke klein, o Kindeke teer! 
Uit hoge hemel daalt Gij neer, 
verlaat Uw Vaders heerlijk huis, 
wordt arm en hulploos, draagt een kruis. 
O Kindeke klein, o Kindeke teer! 

1.  De herdertjes lagen bij nachte, 
zij lagen bij nacht in het veld. 
Zij hielden vol trouwe de wachte, 
zij hadden hun schaapjes geteld. 
Daar hoorden zij d’ engelen zingen; 
hun liederen vloeiend en klaar. 
De herders naar Bethlehem gingen, 
‘t liep tegen het nieuwe jaar. 

2.  O Kindeke klein, o Kindeke teer! 
Gij zijt onz’ uitverkoren Heer! 
Ik geef U heel het harte mijn, 
och, laat mij eeuwig bij U zijn. 
O Kindeke klein, o Kindeke teer! 

2.  Toen zij er te Bethlehem kwamen, 
daar schoten drie stralen dooreen. 
Een straal van omhoog zij vernamen, 
een straal uit het kribje beneên. 
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen,  
en viel op het Kindeke teer. 
Zij stonden tot schreiens bewogen, 
 en knielden bij Jezus neer. 

3.  Och Kindje, och Kindje, dat heden, 
in ‘t need’rige stalletje kwaamt, 
och laat ons Uw paden betreden, 
want Gij hebt de wereld beschaamd. 
Gij komt om de wereld te winnen, 
de machtigste vijand te slaan. 
De kracht Uwer liefde van binnen, 
kan wereld noch hel weerstaan. 
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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 den Hoge, in den Hoge, in den Hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 

Amen. Amen. 
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