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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,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

Komt allen tezamen,
Komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

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



Er is een Roos ontsprongen.

Er is een roos ontsprongen
uit ene wortelstam;
die, lijk ons d’ouden zongen,
uit Jesse 't leven nam;
nu heeft zij bloem gebracht,
in 't midden van de winter,
in 't midden van de nacht.

0 rozenstruik, Maria,
0 alderpuurste Maagd:
van u zingt Isaias,
van 't bloemken, dat gij bracht;
want eeuwig in Gods raad
lag dat gij 't Kind zoudt baren
tot alder wereld baat.

Wij bidden u Maria
om 't Kind dat op u loech,
om deez’lief bloemkes smarten,
die het voor ons verdroeg:
wil ons toch hulpe zijn,
dat wij U mogen maken
een woning fraai en fijn.



Joy to the world.

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 Saviour reigns;
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills, and 
plains
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy.

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, and wonders, of His love.



Herders, Hij is geboren.

Herders, Hij is geboren 
in 't midden van de nacht.
Die zo lang van te voren 
de wereld heeft verwacht.
Vrolijk O herderkens, 
zongen de engelkens,
Zongen met blijde stem: 
Haast U naar Bethlehem.

’t Kindje begon te slapen, 
de moeder sprak ons aan:
Lieve herderkens samen, 
wilt zoetjes buiten gaan.
U lied zij peis en vree, 
dat brengt mijn Kind u mee,
Want 't is uw God en Heer, 
kom morgen nog eens weer.



O kindeke klein, O kindeke teer.

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

O Kindeke klein, O Kindeke teer
Gij zijt onz´ uitverkoren Heer
Ik geef U heel het harte mijn
Ach, laat mij eeuwig bij u zijn
O Kindeke klein, O Kindeke teer



Oh Holy Night

Oh holy night! 
The stars are brightly shining 
It is the night of the dear Saviour's birth! 
Long lay the world in sin and error pining 
Till he appear'd and the soul felt its worth. 
A thrill of hope the weary world rejoices 
For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees.Oh hear the angel voices  
Oh night divine ,Oh night when Christ was born  
Oh night divine ,Oh night divine

Led by the light of Faith serenely beaming 
With glowing hearts by His cradle we stand 
So led by light of a star sweetly gleaming 
Here came the wise men from Orient land 
The King of Kings lay thus in lowly manger 
In all our trials born to be our friend.

He knows our need, to our weaknesses no 
stranger,
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King, Before Him lowly bend!

Truly He taught us to love one another 
His law is love and His gospel is peace 
Chains shall He break for the slave is our brother 
And in His name all oppression shall cease 
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, 
Let all within us praise His holy name.

Christ is the Lord! Oh praise His Name forever,
His power and glory evermore proclaim.
His power and glory evermore proclaim



’t Is geboren het God’lijk kind.

‘t Is geboren het God’lijk Kind
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien
‘t Is geboren het God’lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint

‘k Zie een engel die daar gezwind
Dalend over de groene weiden
‘k Zie een engel die daar gezwind
Bij hun schaapkes de herders vindt

‘t Is geboren het God’lijk Kind
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien
‘t Is geboren het God’lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint

Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Laat uw schaapkes in die valleien
Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Daar gij eerst de Verlosser vindt

‘t Is geboren het God’lijk Kind
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien
‘t Is geboren het God’lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint



Hoe leit dit kindeke.

Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

Na ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Mij dunkt het nu wel haast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer



De herdertjes lagen bij nachte.

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

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje beneën
Toen vlamd' er een straal uit hun 
ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer

Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lief'lijke vreugd
De goede Sint-Jozef hij streelde
Het kindje der menschen geneucht
De herders bevalen ter weiden
Hun schaapjes aan d'Engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden 
Wij wachten het nieuwe jaar



Engelkens door het luchtruim zwevend.

Engelkens door ‘t luchtruim zwevend
Zongen zo blij zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Zongen zo blij zo wonderklare
Van ‘t zoete kindeke, rein en teer
En de herderkens die er waren
Knielden bij de kribbe neer
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo



Er is een kindeke geboren op aard.

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 

Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi



God rest you merry, gentlemen.

God rest you merry, gentlemen, let nothing you dismay,
Remember Christ our Saviour was born on Christmas Day;
To save us all from Satan’s power when we were gone astray.
O tidings of comfort and joy, comfort and joy;  
O tidings of comfort and joy.

In Bethlehem, in Israel, this blessèd Babe was born,
And laid within a manger upon this blessèd morn;
The which His mother Mary did nothing take in scorn.
O tidings of comfort and joy, comfort and joy;  
O tidings of comfort and joy.

From God our heavenly Father a blessèd angel came;
And unto certain shepherds brought tidings of the same;
How that in Bethlehem was born the Son of God by name.
O tidings of comfort and joy, comfort and joy;  
O tidings of comfort and joy.



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!



Nu zijt wellekome.

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.

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;
Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
Zij zochten onzen Here met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
T’ ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.



In the bleak midwinter

In the bleak midwinter, frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron, water like a stone;
Snow had fallen, snow on snow, snow on snow,
In the bleak midwinter, long ago.

Our God, Heav’n cannot hold Him, nor earth sustain;
Heav’n and earth shall flee away when He comes to reign.
In the bleak midwinter a stable place sufficed
The Lord God Almighty, Jesus Christ.

What can I give Him, poor as I am?
If I were a shepherd, I would bring a lamb;
If I were a Wise Man, I would do my part;
Yet what I can I give Him: give my heart.



Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt,
Werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.



Ere zij God
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

Ik wens u gezegende 
kerstdagen en een heel goed 

nieuwjaar.  

Tot Bach! 
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