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Voor de melodie dezer liederen en hunne her- 

komst verwijzen wij naar de muziekuitgave van 

dezen bundel. 

Zing uit dit boekje op school en in huis! 

Wie zingt mee? 



VOOR DE KLEINEREN. 

1. KINDERGEBED. 	• 
'k Sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes, 
Buig mijn knietjes voor U neer, 
Trouwe Vader in den Hooge, 
Zie op mij in liefde neer! 
Leer mij vroeg uw kind te worden; 
Neem mij aan, schoon jong en klein; 
Laat mij van uw groote kudde 
Ook een heel klein schaapje zijn! Amen. 

2. KLEINE GAVEN. 
'k Breng mijn kleine gaven, vroolijk en zoo blij, 
Prijzend Jezus Christus, Heiland ook van mij. 

Klein zij, wat ik geve, maar de Heere ziet 
Gok de kleinste gave, die een kind Hem biedt. 

Steeds meer Hem gegeven, als mijn liefdeblijk! 
Geven, geven, geven, maakt het leven rijk. 

3. COLLECTELIEDJE. 
Onze Vader, wij, uw kindren, 
Brengen onze gaven U. 
Wat wij hebben, komt van U, Heer! 
Blijde geven wij ze nu. 
O neem Gij ze, o neem Gij ze. 
Om uw zegen vragen w' U. 
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4. UIT DEN HEMEL TEEDER. 

1. 	 3. 
Uit den Hemel teeder, 
Ziet de. Heefe God 
Op de kindren neder, 
En bestuurt hun lot. 

2. 
Hij hoort hunne bede, 
Trouw bij dag en nacht, 
Houdt bij elke schrede 
Over hen de wacht. 

Hij geeft met erbarmen, 
Hun het daaglijksch brood, 
Sluit hen in zijn armen, 
Redt hen uit den nood. 

4. 
Zeg den kindren allen, 
Dat die God hen mint, 
Die met welgevallen 
Neerziet op een kind. 

5. ZINGEN EN BIDDEN. 

Klokje klinkt, 
Vogel zingt, 

Iedereen op zijne wijs. 
Kind! ook gij, 
Zing daarbij, 

Tot des Heeren lof en prijs. 

Bid en zing, 
Want geen ding 

Gaat er zonder bidden goed. 
Ieder kind, 
Dat God mint, 

Zingt Hem met een blij 
[gemoed. 

Leer, o leer 
Tot den Heer 

Zingen, bidden, eiken stond. 
God geniet 
Graag een lied, 

Stijgend uit der kindren mond. 



6. ALS KAARSJES IN DEN NACHT. 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
Dat wij zijn als kaarsjes, ,brandend in den nacht. 
En Hij wenscht, dat ieder tot zijn eere schijn', 
Gij in uw klein hoekje — en ik in 't mijn! 

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit den• hemel, of wij lichtjes zijn, 
Gij in uw klein hoekje — en ik in 't mijn! 

Jezus zegt ons ook, dat 't zoo donker is, 
Overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in 't duister heldre lichtjes zijn, 
Gij in uw klein hoekje — en ik in 't mijn! 

7. KINDERVREUGDE. 
0, wij kindren, wij leven, 

Als de vogeltjes blij, 
Want de Heere daar boven 

Zorgt voor u en voor mij. 
Van ons alles te geven 

Wordt die Heer nimmer moe; 
Eiken dag duizend gaven 

Strooit Hij vriendlijk ons toe. 
Als de zon in den morgen 

Uit de sluimring ons kust, 
Staan wij op zonder zorgen, 

Na een veilige rust. 
0, wat rijkdom van zegen 

Geeft die vriendlijke God! 
Mocht mijn hart maar steeds kleven 

Aan Zijn woord en gebod! 
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Ik zie ze blij hun nestjes bouwen. 
Zoo warm en kleurig is hun kleed! 

Zij zoeken voedsel, en vertrouwen, 
Dat hen de Schepper niet vergeet. 

En ik, Gods kind, zou angstig zorgen 
En vreezen voor den dag van morgen? 

10. DANKLIED. 

1.  
Rijz' opwaarts naar boven 
Met vroolijk geklank, 
Het loflied van kind'ren 
Den Schepper tot dank! 
Zijn weldaán omringen 
Ons, waar wij ook gaan, 
Zijn liefde verzelt ons 
Op al unze paán. 

2.  
Zie, hoe aan den morgen 
Het vogeltje springt, 
En lustig en vroolijk 
Gods liefde bezingt, 
Die 't zonlicht deed rijzen, 
Die d' aarde bekleedt, 
En onder zijn scheps'len 
Geen enkel vergeet.  

3.  
Hij schonk ons het leven, 
Zoo rijk in genot: 
Hij kroonde met zegen 
Ons kinderlijk lot. 
Geen dag rees ter kimme, 
Of rijk gaf Hij stof, 
Om 't lied te doen hooren, 
Zijn goedheid tot lof. 

4.  
En wij zouden zwijgen, 
Die eindeloos meer 
De liefde genieten 
Van God onzen Heer? 
Neenl't loflied moet klinken, 
Hoe zwak het moog' zijn, 
Totdat ons de lichtglans 
Des hemels omschijn! 
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11. DE KINDERVRIEND. 
Er gaat door alle landen 

Een trouwe Kindervrind, 
Geen oog kan Hem aanschouwen, 

Maar Hij ziet ieder kind. 
De Hemel is zijn Vaderland, 

Hij is des Heeren afgezant. 
Hij komt in alle huizen, 

En waar een vroolijk kind 
Zijn vader en zijn moeder 

En God den Heer bemint, 
Daar woont Hij gaarne dag en nacht, 

En houdt er over 't kind de wacht. 
Daar speelt Hij met de kindren, 

Zoo vriendlijk en zoo zacht; 
Hij deelt in hunne vreugde 

En luistert naar hun klacht. 
En 't kind, dat naar zijn lessen doet, 

Wordt zacht en vriendlijk van gemoed. 
En gaat het kind ter ruste, 

Die Vriend verlaat hem niet; 
Bewaakt getrouw zijn bedje 

Dat hein geen kwaad geschied', 
En wekt hem in den morgenstond, 

En maakt hem vroolijk en gezond. 

12. AVONDGEBED. 
'k Ga ter ruste, ik ben moe, 
'k Sluit mijn beide oogjes toe. 
Heere! houd ook dezen nacht 
Weder over mij de wacht! 
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't Booze, dat ik heb gedaan, 
Zie het, Heere, toch niet aanl 
Schoon mijn zonden vele zijn, 
Maak om Jezus' wil mij rein. 

Sta mijn ouders trouw ter zij, 
Wees mijn vrienden ook nabij. 
Geef ons allen nieuwe kracht, 
Door de rust van dezen nacht. 

Zorg voor de arme kindren, Heer! 
En herstel de zieken weer. 
En voor alle menschen saam, 
Bid ik U in Jezus' Naam. 

Doe mij dankbaar en gezond 
Opstaan in den morgenstond. 
Als 'k mijn oogen open doe, 
Lach' uw zon mij vriencrlijk toe! 

13. -HANDJES VOUWEN. 

Handjes gevouwen. — Sluit d' oogjes nu. 
Zacht klink' ons bidden, Heiland tot U. 

Lieve Heer Jezus, Hoor onze beé: 
Maak Gij ons vroom en goed. Geef ons uw vreé. 

Lieve Heer Jezus, Zoo bidden wij: 
Zegen ons allen, Wees ons nabij. Amen. 
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14. IN DEN HEMEL. 
In den Hemel is het schoon, 
Waar men zingt op blijden toon 

Met een altoos vroolijk harte, 
Vrij van alle pijn en smarte; 

Waar men juicht voor 's Heeren troon. 
In den Hemel is het schoon. 

Lieve Jezus, Gij alleen 
Brengt ons naar den Hemel heen! 

Want vergiffenis van zonden 
Wordt slechts in uw bloed gevonden. 

Ware vreugd en zaligheên 
Schenkt Gij, Heer! en Gij alleen. 

Lieve Jezus, zie ons aan; 
Doe ons naar den Hemel gaan; 

Leer ons naar uw stem te hooren, 
Anders gaan wij wis verloren. 

Leid ons op de rechte baan, 
Dat wij naar den Hemel gaan. 

15. MOEDERS EN KINDEREN. 
Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus 
Toen spraken de discipelen: „gaat weg van den 

Maar Jezus zag haar henengaan 	[Heer!" 
En sprak haar o zoo vriend'lijk aan: 

„Laat toch de kindren komen tot Mij!" 
„Want hen wil 'k ontvangen en in mijn armen nemen, 
Ik zal der lam'ren Herder zijn; o zend ze niet van 

Elk kind, dat Mij zijn hartje geeft, 	[hier! 
Zal ik maken dat gelukkig leeft. 

„Laat toch de kindren komen tot Mijl" 
10 



Hoe vriend'lijk was Jezus voor deze kleine kindren! 
Maar vele duizend kleinen, ach, zij hoorden nooit 

Zij weten nog niet, zooals wij, [Zijn naam! 
Dat eens de lieve Heiland zei: 

„Laat toch de kindren komen tot Mij!" 

Dat eens al de heid'nen, ook van de verste landen, 
U kennen, lieve Heer, en werpen d' afgoden neer! 

Zend boden uit in ieder oord, 
Opdat elk van den Heiland hoort. 

Leer heidenkindren komen tot U! 

VOOR DE GROOTEREN. 

16. DANKT, DANKT DEN HEER. 

Dankt, dankt den Heer! 
Wij danken den Heer; 
Hij is genadig: 
Zijn goedertierenheid 
Blijft in der eeuwigheid. (3 X) 

Bidt, bidt Hem aan! 
Bidt aan onzen Heer; 
Met diepen eerbied 
Word' steeds Zijn naam genoemd 
En eeuwiglijk geroemd! (3 X) 

Looft, looft den Heer! 
Ja, looft, looft den Heer! 
Gij, mijne ziele! 
Vergeet, vergeet nooit een 
Van Zijn weldadigheèn! 

Zingt, zingt den Heer! 
Zingt lof onzen Heer! 
Met blijde klanken. 
Genadig neigt Hij 't oor 
Naar 't dankend kinderkoor. 
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17. AVONDLIED. 
Laat mij slapend op U wachten, 
Heer! dan slaap ik zoo gerust. 
Geef mij heilige gedachten, 
En wees in den droom mijn lust. 
't Lichaam slaap', maar 't harte waakt, 
Daar het zich in U vermaakt, 
Mag ik dicht bij Jezus wezen, 
0, dan slaap ik zonder vreezen. 

'k Heb, Heer Jezus, U van noode, 
't Zij ik slaap of waken mag; 
Om mijn kwaad geheel te dooden 
Blijf ik bij U nacht en dag. 
'k Maak, o lieve Heiland, staat 
Op uw trouw, die nooit vergaat, 
0! die zal mij nooit begeven, 
Zoo min hier, als na dit leven. 

18. ALLES VAN BOVEN. 
Van boven moet het alles komen, 
Wat leven wekt en leven voedt; 
Van boven zijn de regenstroomen, 
De morgendauw en zonnegloed; 
En hooger nog dan dauw en regen, ) bis Ontspringt de bron van eeuw'gen zegen.) 

Van boven moet het alles vlieten, 
Wat lager opwelt, heeft geen kracht; 
Wat hier bestendig op zal schieten, 
Moet eerst van boven zijn gebracht! 
Begiet uw bloemen, plant uw boomen, ) k;‘, 
De wasdom moet van boven komen. )'"' 
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Van boven dalen goede gaven, 
Volmaakte giften naar beneên. 
Ach, waarom in den grond gegraven? 
Van boven komt het heil alleen! 
Wat wroet ge in 's aardrijks ingewanden?) bis 
Daarboven zijn de milde handen. 	) 

Ja, boven moet het heerlijk wezen! 
Want daar komt zooveel schoons vandaan! 
Die uit het graf is opgerezen, 
Is ons naar boven voorgegaan! 
Daarheen dan hart en hand geheven!) bis 
Dak is het volle, rijke leven! 	) 

19. DE JUICHENDE KINDERSCHAAR. 
Daar boven juicht een groote schaar, 

Van kind'ren voor Gods troon, 
Verlost van zond' en van gevaar, 

Tot eer van 's Vaders Zoon. 
Nu klinkt hun lied: „Den Heer zij prijs, 

Die aan het kruishout stierf, 
En in het hemelsch Paradijs 

Een plaats voor ons verwierf". 

Hoe kwamen ze in dat heerlijk oord? 
Zij hoorden Jezus' stem, 

Geloofden in zijn dierbaar Woord 
En gaven 't hart aan Hem. 

Nu klinkt hun lied: enz. 
Wij wenschen ook daarheen te gaan, 

Naar 't oord van vreugd en vreé, 
Och, lieve Heiland, neem ons, aan, 

Dan zingen w' ook eens mee. 
Dan klinkt ons lied: enz. 
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20. GA NIET ALLEEN. 
Ga niet alleen door 't leven, 

Die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 

Ga tot uw Middelaar! 
Daar is zooveel te klagen, 

Daar is zooveel geween, 
En zooveel leeds te dragen, 

Ga niet alleen. 
Ga niet alleen; uw Koning 

Wil komen in uw hart. 
0, geef het Hem ter woning, 

Hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen 

Als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' oogen 

Naar Jezus heen. 
Welzalig, die 't ervaren, 

Dat Hij hun alles is; 
Dan kennen z' in gevaren 

Bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in zijn armen, 

Door allen nood hen heen; 
Wie steunt op zijn ontfermen, 

Is nooit alleen. 

21. LOFLIED. 
Dat ons loflied vroolijk rijze, 

Dat het klinke tot uw eer; 
Dat der kindren mond U prijze 

Voor uw gunst en goedheid, Heer! 
Looft den Heer! Looft den Heer! 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, zingt zijn eer! 
14 



Boven bidden, boven denken 
Hebt Gij aan ons welgedaan, 

Neen, wij kunnen U niets schenken.... 
Neem ons staamlend lied slechts aan. 

Looft den Heer! enz. 

D' Engten en der zaalgen koren 
Prijzen U in 't Hemelhof. 

Ook naar kindren wilt Gij hooren; 
Uit hun mond bereidt G' U lof; 

Looft den Heer! enz. 

22. LENTELIED. 

Had ik uw adem, nachtegalen, 
Uw zilv'ren toon! 

Langs alle heuv'len, alle dalen 
Zou ik uw smeltend lied herhalen, 

Zoo vol, zoo schoon! 

Ik prees dien God in mijn gezangen, 
Die veld en woud 

Weer 't groene kleed heeft omgehangen, 
Na zooveel maanden van verlangen 

Zoo blijd' aanschouwd. 

Ik zou dien grooten Schepper loven, 
Die, ongezien, 

Zijn troon gevestigd heeft daar Boven 
En Wien de bloemkens onzer hoven 

Hun hulde biên. 
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23. HERFSTLIED. 
Ach, welkten toch de bloemen nooit, 

Hoe gaarne wenscht' ik dit! 
Dan bleef het roosje altijd rood, 

De lelie altijd wit. 
Doch nu, ach! duren zij een poos, 

Haar schoon is zwak en teer; 
Het roosje, dat nog heden bloeit, 

Is morgen licht niet meer! 

De herfstwind schudt de bloemen af, 
Al gierend door haar blaftn, 

En 't is met al haar kleurenpracht 
En zoeten geur gedaan! 

Getroost! eens komt geen herfsttijd meer, 
Dan wordt geen storm gehoord; 

't Is altijd lente bij den Heer; 
'k Geloof het op zijn woord. 

24. DE BIJBEL. 
Wij geven het niet over 

Voor geld of eer of goed, 
Dat licht op onze paden, 

Die lamp voor onzen voet. 
Wij laten ons niet nemen 

Dat heerlijk Woord van God; 
Dien kostelijken Bijbel, 

Rooft ons geen tijd of lot. 

De staf is 't voor den grijsaard, 
De gids voor onze jeugd; 

Een zon, die met haar stralen 
Ons jong gemoed verheugt; 
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Een sterk en machtig wapen 
In strijd met zond' en lust, 

En in de stervensure 
Een peluwe der rust. 

0, schrijf 't in onze harten 
Uw heilig Woord, o Heer, 

Dan vreezen wij geen satan, 
Geen dood of oordeel meer; 

Want bergen zullen wijken, 
De wereld zal vergaan, 

Maar 't Woord — het Woord des Heeren, 
Zal eeuwiglijk bestaan. 

25. ZIJ ZULLEN HET NIET HEBBEN. 
Zij zullen het niet hebben, 

Ons oude Nederland! 
Het bleef bij all' ellenden 

Gods en der Vaadren pand! 
Zij zullen het niet hebben, 

De goden van den tijd; 
Niet om hun erf te wezen ) 

Heeft God het ons bevrijd. ) bis 

Met al hun schoone woorden, 
Met al hun stout geschreeuw, 

Zij zullen ons niet hebben, 
De goden dezer eeuw, 

Tenzij het woord des Zwijgers 
Moedwillig werd verzaakt: 

„'k Heb met den Heer der heerera ) 
Een vast verbond gemaakt!" 	)bis bis 
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26. LUTHERLIED. 

Een vaste burg is onze God, 
Een toevlucht voor de Zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet Zijn hulp verschijnen. 

De vijand rukt vast aan 
Met opgestoken vaan: 

Hij draagt zijn rusting nog 
Van gruwel en bedrog, 

Maar zal als kaf verdwijnen! 

Geen aardsche macht begeeren wij: 
Die gaat alras verloren! 

Ons staat de sterke Held ter zij, 
Dien God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij Zijn naam? Zoo weet, 
Dat Hij de Christus heet, 

Gods Eengeboren Zoon, 
Verwinnaar van den troon! 

De zeeg' is ons beschoren! 

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid 
En zal geen duimbreed wijken. 

Beef, satan! Hij, Die ons geleidt, 
Zal u de vaan doen strijken! 

Delf vrouw en kindren 't graf, 
Neem goed en bloed ons af, 

Het brengt u geen gewin: 
Wij gaan ten hemel in 
En erven koninkrijken! 

M. t. van de Ev. Gez. Comp. 
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27. HEER, IK HOOR VAN RIJKEN ZEGEN. 

Heer, ik hoor van rijken zegen, 
Dien Gij uitstort, keer op keer. 

' Laat ook van dien milden regen 
Dropp'len vallen op mij neer, 

Ook op mij, ook op mij, 
Dropp'len vallen ook op mij! 

Ga mij niet voorbij, o Vader! 
Zie, hoe mij mijn zonde smart. 

Trek mij met uw koorden nader, 
Stort uw liefd' ook in mijn hart.  

Ook in mij, ook in mij, 
Stort uw liefd' ook uit in mij! 

Ga mij niet voorbij, o Herder, 
Maak mij gansch van zonde vrij. 

Vloeit de stroom van zegen verder, 
Zegen and'ren, maar ook mijl 

Ja, ook mij, ja, ook mij. 
Zegen and'ren, maar ook mijl 

28. KINDREN VAN ÉÉN VADER. 

Kindren van één Vader, reikt elkaar de hand! 
Waar wij mogen wonen, in wat streek of land, 
Hoe wij mogen spreken, in wat tong of taal, 
Kindren van één Vader zijn wij allemaal. 
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29. VEILIG IN JEZUS' ARMEN. 
Veilig in Jezus' armen, 

Veilig aan Jezus' hart; 
Daar in Zijn teer erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor! 't is het lied der eng'len, 

Zingend van liefd' en vreé, 
Ruischend uit 's Hemels zalen 

Over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, 

Veilig aan Jezus' hart; 
Daar in Zijn teer erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart. 

Veilig in Jezus' armen, 
Vrij bij mijn Heer en Borg, 

Vrij van 't gewoel der wereld, 
Vrij van verdriet en zorg, 

Vrij van de vrees en twijfel, 
Vrij van der zonden macht; 

Nog slechts een weinig lijden, 
Nog slechts een korte nacht. 

(Herhaal de eerste vier regels van vers 1.) 

Jezus, mijn dierbre. Toevlucht, 
Jezus, Gij stierft voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 
Eeuwig mijn hope zij! 

Heer! laat mij lijdzaam wachten, 
Totdat het duister vliedt, 

En 't oog aan gindsche kusten 
U in uw glorie ziet. 

(Herhaal de eerste vier regels van vers 1.) 
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30. DE NAAM JEZUS. 
hr \ ruischt langs de wolken een lieflijke naam, 
Die hemel en aarde vereenigt te zaam, 
Gee naam is er zoeter en beter voor 't hart; 
Hij alsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent , gij, kent gij. dien naam nog niet? 
Dien naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn 

'\ 	 [lied. 
Dien aam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
Want Hij kwam om zalig te maken op aard. 
Zoo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf, 
Kent gij, kent gij dien Jezus niet, 
Die om ons te redden den Hemel verliet? 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof, 
En Engelen zingen voortdurend zijn lof; 
0, mochten wij allen om Jezus eens staan, 
Dan hieven wij juichend den jubeltoon aan: 
Jezus! Jezus! Uw naam zij d' eer! 
Want Gij zijt der menschen en Engelen Heer! 

31. LOOF, LOOF DEN HEER. 
Loof, loof den Heer, den besten Vriend der kind'ren! 
Hij roept u, komt, laat u door niets verhind'ren. 
Loof, loof den Heer! Loof, loof den Heer! 
Loof, loof den Heer! Wie naar Zijn stem wil hooren, 
Heeft Hij tot eeuw'ge blijdschap uitverkoren. 
Loof, loof den Heer! Loof, loof den Heer! 
Eens komt de tijd, dat w' op volmaakte wijzen, 
In zaligheid, U, lieve Heiland, prijzen. 
Loof, loof den Heer! Loof, loof den Heer! 
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32. ALS G' IN 
Als g' in nood gezeten, 
Geen uitkomst ziet, 
Wil dan nooit vergeten: 
God verlaat u niet! 
Vrees toch geen nood! 
's Heeren trouw is groot 
En op 't nachtlijk duister 
Volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, 
Ducht toch geen kwaad. 
God zal u behoeden, 
Uw toeverlaat. 

NOOD GEZETEN. 
God blijft voor u zoi4en, 
Goed is de Heer. 
En met eiken morgn 
Keert Zijn goedheid!weer. 
Schoon g' in 't verdriet 
Nergens uitkomst ziet, 

ooter dan de Helper 
Is de nood toch niet! 
Wat ons ontviele,, 
Redder in nood! 
Red slechts onze ziele 
Uit zond' en dood. 

33. WILHELMUS. 
Wilhelmus van Nassouwe 

Ben ik van Duitschen bloed; 
Het Vaderland getrouwe 

Blijf ik tot in den doed. 
Een prince van Oranje 

Ben ik vrij, onverveerd; 
Den Koning van Hispanje 

Heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild en mijn betrouwen 
Zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zoo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmer meer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 
Uw dienaar t' aller stond, 

De tirannie verdrijven, 
Die mij mijn hart doorwondt. 
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KERSTLIEDEREN. 

34. ENGELENZANG. 

Eere zij God, eere zij God, 
In den Hooge, in den Hooge, in den Hooge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde! 
In de menschen een welbehagen! 

Eere zij God in den Hooge, (bis) 
Vrede op aarde, vrede op aarde, (bis) 

In de menschen 
In de menschen een welbehagen! 
In de menschen een welbehagen! 

Een welbehagen! 
Eere zij God, eere zij God! 

In den Hooge, in den Hooge, in den Hooge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde! 

In de menschen een welbehagen! 
Amen, Amen. 

35. 0 KINDEKE KLEIN. 

O Kindeke klein! 0 Kindeke teer! 
Uit hoogen hemel daalt Gij neer, 
Verlaat uws Vaders heerlijk huis, 
Wordt arm en hulploos, draagt een kruis, 

O Kindeke klein! 0 Kindeke teer! 

O Kindeke klein! 0 Kindeke teer! 
Gij zijt ons uitverkoren, Heer! 
Ik geef U heel het harte mijn, 
Och, laat mij eeuwig bij U zijn! 

O Kindeke klein! 0 Kindeke teer! 
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36. STILLE NACHT, HEILIGE NACHT. 
Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 

Die millioenen eens zaligen zal, 
Werd geboren in Bethlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer. (bis) 

Hulp'loos Kind, heilig Kindl 
Dat zoo trouw zondaars mint, 

Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd, 
Werdt G' in stroo en in doeken gelegd, 

Leer m' U danken daarvoor! (bis) 

Stille nacht, heilige nacht! 
Heil en vreê wordt gebracht 

Aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij d' eer! (bis) 

37. IN DEN KERSTNACHT. 
Komt allen te zamen, 
Komt verheugd van harte, 

Bethlehems stal in den geest bezocht, 
Zien wij dat Kindje, ons tot heil geboren, 

O laten wij aanbidden (3 X) 
Dien Koning. 

De Heiland der wereld, 
Gods geliefde Zone, 

Ligt in een kribbe, zijn wiegje, neer. 
't Is de Beloofde, nu op aard verschenen. 

O laten wij aanbidden (3 X) 
Dien Koning. 
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Komt, zingt nu dien Heiland, 
Hemelsch' englenkoren. 

Zingt zijne liefde, gij menschenkind. 
Eere zij God in hemel en op aarde, 

In menschen welbehagen (3 X) 
Voor eeuwig. 

38. BETHLEHEM EFRATA. 

Bethlehem Efrata kleinste der kleenen, 
Onder de duizend van Juda's gebied; (bis) 

U is de Heerscher der volken verschenen, 
Die eens vrijwillig zijn rijkstroon verliet. 

Hoe onaanzienlijk uw plaats dan ook zij, 
Toch niet de minste van Juda zijt gij. (bis) 

Bethlehem Efrata gij werdt verkoren 
Tot eene woonplaats van Christus den Heer; (bis) 

Want in uw midden werd Jezus geboren, 
Dien ik als Koning begroet en begeer. 

Hij, die den hemel zich zelf had ontzegd, 
Werd in uw kribbe terneder gelegd. (bis) 

Bethlehem Efrata l gij kunt mij leeren, 
Dat ook het kleine door God wordt gekend; (bis) 

En dat de Heiland, de Heer aller heeren, 
't Eerst tot het klein' en geringe zich wendt, 

Dat Hij, hoe groot en verheven in macht, 
Komt, waar het hart Hem geloovig verwacht. (bis) 
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39. AAN DE KRIBBE TE BETHLEHEM. 
Ik kniel aan uwe kribbe neer, 

0 Jezus, Gij mijn leven, 
Ik kom tot U en breng U, Heer, 

Wat Gij mij hebt gegeven. 
0 neem mijn leven, geest en hart, 
En laat mijn ziel in vreugd en smart 

Bij U geborgen wezen! 

Nog voor ik was een kindje klein, 
Zijt Gij op aard gekomen; 

En hebt Gij zelf, zoo vlekloos rein, 
Mijn schuld op U genomen. 

Eer 'k door uw hand was voortgebracht, 
Had reeds uw liefde aan mij gedacht, 

Mij tot uw kind verkoren. 

Ik lag in donkerheid en nacht, 
Gij waart mijn zon, mijn luister, 

De zonne, die mij vrede bracht, 
En redde uit het duister. 

0 Jezus, wil mijn zonneschijn, 
Mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn 

Dan heb ik niets te vreezen. 

40. KRIBBE EN KRUIS. 
Heerlijk klonk het lied der Enelen 

In het veld van Efrata: 
„Eere zij God in den Hooge, 

Looft den Heer, Halleluja! 
Vrede zal op aarde dagen, 
God heeft in den mensch behagen". 
Zalig, die naar vrede vragen: 

Jezus geeft dien, hoort zijn stem. 
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Jezus daalt op aarde neder, 
Als een kindje klein en teer; 

Maar hoe arm Hij ook moog wezen, 
Hij is aller Hoofd en Heer. 
Vrede zal enz. 

In een kribbe ligt Hij neder, 
Weldra wordt een kruis zijn troon, 
Ja, om zondaars te verlossen, 

Droeg Hij spot en smaad en hoon. 
Vrede zal enz. 

Leer ons bij uw kribbe buigen, 
Leer ons knielen bij uw kruis, 

Leer ons in uw Naam gelooven, 
Neem ons eens in 't Vaderhuis. 
Vrede zal enz. 

41. KERSTLIEDJE VAN MAARTEN LUTHER. 
Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't 

[weleer, 
Waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer. 
De sterren zij keken van den hemel zoo mooi, 
Naar het kindeke Jezus, hoe Hij sliep in het hooi. 
Door 't loeien der koetjes was het Kindje ontwaakt, 
Maar daardoor werd 't Kind niet aan 't schreien 

[gemaakt. 
Heer Jezus, nu ziet Gij uit den hemel ter neer, 
Ik dank U, dat G' eens ook een kindje waart, Heer. 
0 zegen de kind'ren veraf en dichtbij, 
Gij houdt van hen allen evenveel als van mij. 
Gij wilt, dat wij kindren, al zijn wij nog klein, 
Bij U in den hemel ook eens zullen zijn. 
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42. IN DAVIDS STAD. 

Het nachtelijk duister 
Bedekt Davids stad, 

En niemand vermoedt er 
Wat heil zij bevat; 

Zoo velen daar sluituren, 
Zij weten het niet: 

Hoe 't wonder der wondren 
In haar is geschied. 

Zoo heeft dan na eeuwen 
Van hoop en geduld, 

De Heer zijn beloften 
Op 't heerlijkst vervuld! 

Het Kind is geboren, 
Zoo lang reeds verwacht; 

Hoe heeft naar die stonde 
Het menschdom gesmacht! 

Ja, d' armste der armen 
Werd Jezus, Gods Zoon: 

Om zondaars te redden 
Verliet Hij zijn troon. 

Wat diepte van liefde 
Verkondigt dit Kind! 

Zijn armoede predikt, 
Hoe God ons bemint. 

PAASCHLIEDEREN. 

43. DAAR JUICHT EEN TOON. 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
Die galmt door gansch Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
De Zone Gods is opgestaan! 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
Want Hij is God, bekleed met macht. 
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Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
Want alles, alles, is voldaan, 
Die met geloof op Jezus ziet, 
Die vreest voor dood of helle niet. 
Want nu de Heer is opgestaan, 
Nu vangt het nieuwe leven aan, 
Een leven, door zijn dood bereid, 
Een leven in zijn heerlijkheid. 

44. PAASCHVREUGD. 
Eenige stemmen: 

Waarom zijn toch op het Paaschfeest 
Ook de kinderen zoo vol vreugd? 

Andere stemmen: 
Wel, hebt gij dan niet vernomen, 

Wat reeds duizenden verheugt? 
Koor: 

Hoe de Heer, bedekt met wonden, 
Ook voor uw' en onze zonden 
Stierf aan 't kruis op Golgotha. 

Eenige stemmen: 
Maar wat heeft men aan een Heiland, 

Die in 't graf is neergelegd? 
Andere stemmen: 

Onze Heiland is verrezen! 
Heeft Hij 't niet vooruit gezegd? 

Koor: 
Neen, de Heer van dood en leven 
Is niet in het graf gebleven, 
Hij is waarlijk opgestaan! 
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45. OPGESTAAN. 
Opgestaan van uit de dooden 

Is de lieve Heer: 
Meldt het, Evangelieboden, 

Meldt het heinde en veer. 
Opgestaan van uit de dooden, enz. 
Uit het graf is Hij verrezen, 

D' Overwinnaar, Held. 
Komt nu, kindren, Hem geprezen, 

En zijn lof vermeld. 
Uit het graf is Hij verrezen, enz. 
Had Hij niet den dood verslagen, 

't Menschdom waar' vergaan. 
Maar nu wij Hem opstaan zagen, 

Zijn w' <51:5k opgestaan. 
Had Hij niet den dood verslagen, enz. 
Heer, laat nu uw schijnsel dalen 

Op ons aangezicht; 
Tot w' uw heerlijkheid zien stralen 

In het eeuwig licht. 
Heer, laat nu uw schijnsel dalen, enz. 

HEMEL VAARTSLIEDEREN. 

46. HEMELVAARTSLIED. 
Op een lichten wolkenwagen 
Wordt de Heer van d' aard gedragen, 

Vaart Hij op naar 's hemels troon, (bis) 
Alles moet voor Hem zich buigen, 
ledre tong zijn lof getuigen, 

En Hem eeren als Gods Zoon! (bis) 
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Vorsten, machten, krachten, tronen, 
Zij, die 't hemelrijk bewonen, 

Eeren Jezus' heerlijkheid. (bis) 
Alle macht is Hem gegeven; 
Al wat leeft en nog zal leven, 

Is tot zijnen dienst bereid. (bis) 
Geeft, o zondaars, Hem uw harten; 
Klaagt, o kranken, Hem uw smarten, 

Zegt, o armen, Hem uw nood. (bis) 
Ziet, Hij stierf om u het leven, 
Rijkdom, vrede, vreugd te geven, 

Eeuwig leven na den dood! (bis) 

47. HEMELVAARTSLIED. 
Ziet den Heer daar henenvaren 

Voor der jongren oog, 
't Welkom van de Englenscharen 

Wacht Hem daar omhoog. 
Als een kindje kwam Hij neder 

In den stillen nacht, 
Als een koning keert Hij weder, 

Die zijn werk volbracht. 
Laat ons overal verhalen: 

Jezus ging van d' aard 
Naar de blijde hemelzalen 

Tot den troon, Hem waard. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 

Ginds in heerlijkheid, 
Zal Hij nimmer hen vergeten, 

Die Hij plaats bereidt. 
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PINKSTERLIEDEREN. 

48. PINKSTERLIED. 

Toen de Heiland naar den Hemel 
Keerd' als aller Heer en Hoofd, 

Heeft Hij aan den kring der Zijnen 
Eerst den Heil'gen Geest beloofd 
Op het heerlijk Pinksterfeest 
Zond de Heer den Heil'gen Geest. 

Saamvergaderd in den Tempel, 
Werd een groot geluid gehoord, 

En de Geest kwam neer op aarde 
Naar het oud profetenwoord. 
Op het heerlijk enz. 

Toen weerklonk, in vreemde talen, 
Wat de Heiland heeft gedaan, 

Hoe Hij na Zijn bitter lijden, 
Uit den dood was opgestaan. 
Op het heerlijk enz. 

49. PINKSTERLIED. 

Maakt Gij Heer, zoo hoog, zoo rein, 
In ons hart uw woning? 

Is dat hart niet veel te klein? 
Voor zoo grooten Koning? 

Staat dat in uw heilig Woord 
Waarlijk zoo te lezen? 

Heeft mijn oor dat goed gehoord? 
Zou dat moog'lijk wezen? 

32 



Uw paleis is groot en wijd 
In de hoogste heem'len. 

Waar rondom uw troon altijd 
Duizend' Eng'len weemlen; 

Heb ik dan wel goed verstaan, 
Wat Gij liet beschrijven? 

Kunt Gij in mijn harte gaan 
En daar altijd blijven? 

Doe mij toch begrijpen, Heer! 
Wat Gij moogt bedoelen, 

Zeg het nog eens goed en leer 
Bovenal 't mij voelen. 

Zend dar►  op dit Pinksterfeest, 
Om dat uit te leggen, 

Ook aan mij uw Heil'gen Geest, 
Laat Hij 't duid'lijk zeggen. 

50. PINKSTERLIED. 
Kom, Heil'ge Geest, daal neder, 

Als op het Pinksterfeest; 
Maak onze harten teeder, 

Daal neder, Heil'ge Geest. 
Ach, steeds zijn onze zinnen 

Naar 't aardsche heen gericht; 
Kom, Goede Geest, daarbinnen, 

En maak het duister licht. 
Leer ons den Heilind kennen, 

Hem minnen, meer en meer. 
Leer aan zijn dienst ons wennen, 

Dien kiezen keer op keer. 
Doe ons den Vader eeren, 

Die in den Zoon ons mint; 
Wil ons in alles leeren, 

Maak hemelsch ons gezind. 
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ZENDINGSLIEDEREN. 

51. MAG IK HELPEN? 

Trouwe Heiland, die mij liefhebt 
En elk kindje mint als mij, 
Leer mij toch voor u te leven, 
Doen het werk, dat Gij wilt geven. 
'k Ben wel klein, maar 'k doe het blij, 
Want Gij deedt zoo veel voor mij. 

'k Weet, in verre, verre landen, 
Aan het eind der groote zee, 
Wonen kindren, die nooit hoorden 
Jezus' vriendelijke woorden. 
Toch — een plaatsje in zijn hart 
Heeft elk kind, blank, bruin of zwart. 

Kon ik 't hun maar laten weten, 
Daar aan 't eind der groote zee! 
Kon 'k de blijde boodschap zenden 
Naar de verste wereld-enden. 
Mag ik helpen? 'k Doe het blij, 
Want Gij deedt zoo veel voor mij! 

52. ZENDINGSLIED. 

Gij gaaft ons, Heer, een rijken zegen 
In 't Evangelie van uw Zoon; 

0, laat zijn woord op 't hart ons wegen: 
„Wees van mijn kruis de blijde boon!" 

Leer ons in zegeningen zaaien, 
Opdat we in zegeningen maaien. 
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Steun hen, die aan de verre stranden 
Als vredeboden eenzaam staan. 

Zijn zij vermoeid, beur op hun handen, 
Versterk hun knieën onder 't gaan. 

Zij werken, Heer, op uwen akker, 
Roep door hun stem de dooden wakker! 

Wij hooren, Heer, van uw erbarmen, 
Waarmee Gij heid'nen tot U trekt, 

En voelen ons het hart verwarmen, 
Door 't nieuwe leven, dat Gij wekt. 

Och, dat uw Geest dat leven schrage, 
Opdat het rijpe vruchten drage. 

53. ZENDINGSLIED. 
Zegen, Heer! de vredeboden, 

Ver van vriend en vaderland, 
Die de blinde heidnen nooden 

Ook het allerverste strand, 
Tot den Heiland zich te keeren, 

Die aan 't kruishciut voor hen stierf, 
Geef hun, trouwe Heer der heeren! 

't Heil, dat hun uw dood verwierf. ) 
) bis 

Doe Gij d' afgodsbeelden vallen, 
Waar hun bijgeloof voor buigt; 

Doe het blij triumflied schallen, 
Dat van uw gena getuigt. 

Breek de helsche zondeboeien, 
Maak van 's duivels macht hen vrij. 

Doe hun hart van liefde gloeien ) 
Onder uwe heerschappij. 	) DIS 
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54. BEDE VOOR ISRAËL. 

Jeruzalem, Jeruzalem! 
Gij stad, zoo hoog gebouwd, 

Waar eens des Heeren heerlijkheid 
Door Isrel werd aanschouwd; 	' 

Hoe zijt gij thans in 't stof verneérd, 
Gevallen en bespot.... 

Jeruzalem, Jeruzalem! 
Wij weenen om uw lot. 

Waar Davids harp zoo lang weerklonk, 
En 't volk zijn offers bracht, 

De priester op zijn knieën zonk, 
En waakte dag en nacht, 

Daar ligt het puin thans opgetast 
En wordt de Heer bespot.... 

Jeruzalem, Jeruzalem! 
Wij weenen om uw lot. 

Jeruzalem, Jeruzalem! 
Waarom u niet bekeerd? 

En Hem, die ook uw Koning is, 
Ook als uw Vorst geëerd? 

O val dien Christus Gods te voet, 
Dien ge eenmaal hebt bespot.... 

Jeruialem, Jeruzalem! 
Dat bidden wij van God. 
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SLOTLIEDEREN. 

55. HOUD GIJ MIJN HANDEN BEIDE. 
Houd Gij mijn handen beide 

Met kracht omvat. 	• 
Geef mij uw vast geleide 

Op 't smalle pad. 
Alleen kan ik niet verder 

Geen enkle tree, 
Neem, trouwe Zieleherder, 

Mij, arme, mee. 

Op d' ongewisse baren 
Van d' oceaan, 

In stormen en gevaren, 
Grijp, Heer, mij aan. 

Ik zie uw aanschijn blinken 
In duistren nacht. 

Behoed mij dan voor zinken 
Door uwe macht. 

Heb deernis, heb ontferming, 
Heb medelij! 

Verleen mij uw bescherming, 
Sta aan mijn zij. 

Al, waar ik op wou steunen, 
Bezweek en viel; 

Ai, laat mij op U leunen 
Met heel mijn ziel. 

56. BIJ HET HEENGAAN. 
Ach, blijf met uw genade, 
Heer Jezus! ons nabij, 
Opdat ons nimmer schade 
Des vijands heerschappij. 

Ach, blijf Gij met uw zegen 
Nabij ons, rijke Heer! 
En zend op onze wegen 
Uw kracht en goedheid neer. 

Ach, licht ons met uw stralen 
Gij, Licht der wereld, voor, 
Opdat wij nimmer dwalen 
Of struik'len op ons spoor. 
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57. KINDERBEDE. 
0, Heer! die in den hemel woont, 

En die ons kind'ren ziet, 
Zie Gij in gunst op ons ter neer, 

En hoor ons staam'lend lied. 
0, zend ons uwen zegen, Heer, 

Schenk ons uw goeden Geest, 
En wees voor ons, wat Gij op aard 

Voor kind'ren zijt gedveest. 

Want toen Gij nog op aarde waart, 
Zaagt Gij de kind'ren aan, 

En spraakt: „Verhindert dezen niet, 
Maar laat ze tot Mij gaan". 

0, leer ons ook in waarheid, Heer! 
Zoo vroeg tot U te treên; 

Schenk ons daartoe uw goeden Geest, 
Die leidt ons tot U heen. 

58. TEN BESLUITE. 
Ga Gij nu met ons mede, 

Getrouwe Heer! 
En schenk ons uwen vrede, 

Steeds meer en meer. 
Uw vriend'lijk aangezichte 

Verhef het, Heer, 
Opdat het ons verlichte 

Steeds meer en meer! 

Rust' op, ons werk uw zegen, 
Ontferm U, Heer, 

Uw rijk koorra' allerwege, 
Ontferm U, Heer! 

Breng ons, die heden scheiden, 
Eens bij U saam; 

En leer ons U verbeiden, 
In Jezus' naam. 
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INHOUD. 
VOOR DE KLEINEREN. 

1 'k Sluit mijn oogjes. 
2 Collecteliedje: 'k Breng mijn kleine gaven. 
3 	,, 	Onze Vader, wij uw kindren. 
4 Uit, den hemel teeder. 
5 Klokje klinkt. 
6 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. 
7 0 wij kindren, wij leven. 
8 Weet gij hoeveel sterren kleven? 
9 Ik zie de kleine vogels springen. 

10 Rije opwaarts naar boven. 
11 Er gaat door alle landen. 
12 'k Ga ter ruste, ik ben moe. 
13 Handjes vouwen. 
14 In den Hemel is het schoon. 
15 Eens brachten de moeders. 

VOOR DE GROOTEREN. 
16 Dankt, dankt den Heer. 
17 Laat mij slapend op U wachten. 
18 Van boven moet het alles komen. 
19 Daar boven juicht. 
20 Ga niet alleen door 't leven. 
21 Dat ons loflied vroolijk rijze. 
22 Had ik uw adem, nachtegalen. 
23 Ach, welkten toch de bloemen nooit. 
24 Wij geven het niet over. 
25 Zij zullen het niet hebben. 
26 Een vaste burg is onze God. 
27 Heer, ik hoor van rijken zegen. 
28 Kindren van één Vader. 
29 Veilig in Jezus' armen. 
30 Er ruischt langs de wolken. 
31 Loof, loof den Heer. 



32 Als g' in nood gezeten. 
33 Wilhelmus. 

KERSTFEEST. 
34 Eere zij God. 
35 0 Kindeke klein. 
36 Stille nacht. 
37 Komt allen te zamen. 
38 Bethlehem Efrata. 
39 Ik kniel aan uwe kribbe neer. 
40 Heerlijk klonk het lied der engelen. 
41 Geen wiegje als rustplaats. 
42 Het nachtelijk duister. 

PAASCHFEEST. 
43 Daar juicht een toon. 
44 Waarom zijn toch op het Paaschfeest. 
45 Opgestaan van uit de dooden. 

HEMELVAART. 
46 Op een lichten wolkenwagen. 
47 Ziet de Heer daar henenvaren. 

PINKSTEREN. 
48 Toen de Heiland naar den Hemel. 
49 Maakt Gij, Heer, zoo hoog, zoo rein. 
50 Kom, Heilge Geest, daal neder. 

ZENDINGSLIEDEREN. 
51 Trouwe Heiland, die mij liefhebt. 
52 Gij gaaft ons, Heer, een rijken zegen. 
53 Zegen, Heer, de vredeboden. 
54 Jeruzalem. 

SLOTVERZEN. 
55 Houd Gij mijn handen beide. 
56 Ach, blijf met uw genade. 
57 0 Heer, die in den hemel woont. 
5S Ga gij nu met ons mede. 





Deze bundel heeft een vervolg gemerkt met 

een B 

VOOR DE FEESTDAGEN. 

Hij bevat twee Kerstliturgieën en één 

Paaschliturgie (geïllustreerd). Prijs f0.08, 

bij 25 ex. en meer f0.06. 

Van beide bundels is verkrijgbaar een uit-

gave met 4-stemmige muziek, prijs resp. 
fl.— en f0.40. 
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