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I. 

OP HET KERSTFEEST. 

WIJ ZE : Pa. 134. 

Komt , geven wij den Heiland eer, 

Hij daalde van den hemel neér , 

Verliet het heerlijk hemelrijk, 

En werd , schoon zondloos , ons gelijk. 

Uit liefde kwam Hij neèr naar de aard , 

En werd met onze schuld bezwaard , 

Voor onze zonden droeg Hij straf, 

Voor ons verwon Hij dood en graf. 

Halleluja! ons feestlied ruisch' 

Omhoog, naar 't eeuwig vaderhuis, 

Waar onze Heiland , Godes Zoon , 

Weér zetelt op zijn hemeltroon. 

Ons kerstlied klinke tot daar door , 

Vermeng' zich met der Englen koor, 

Tot lof van Jezus, die ons mint, 

En vriendlijk neèrziet op het kind. 



JEZUS' GEBOORTE. 

WIJZE: Jezus zoo te minnen. 

Ja , Hij is geboren , 

Jezus, onze Heer, 

Die van God beloofd was , 
Kwam op aarde neér. 

's Hemels heerlijkheden 

Stond Hij willig af 

Om ons te bevrijden 

Van der zonden straf. 

In geen vorstlijk bedje 

Ligt de Heiland neer, 

In geen konings woning 

Vindt gij onzen Heer; 

Ziet zijn wieg — een kribbe , 

Zijn paleis — een stal , 

Toch is Hij de Heiland, 

Die ons redden zal. 

Arm werd Hij geboren , 

Schamel is zijn kleed, 
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Want voor armen is Hij 

Slechts tot hulp gereed. 

Die in hoogmoed zich niet 

Arm gevoelt van geest, 
Hem is Jezus liefde 

Niet tot heil geweest. 

Jezus, dierbre Heiland, 

Maak van zonde ons vrij , 

Doe ons in het leven 

Wandlen aan Uw zij , 

Opdat wij blijmoedig 

't Doodsuur tegenzien, 

Wijl het ons een plaats voor 

Uwen troon zal biên. 



DE ENGELENZANG. 

Meisjes. 
_P  

Ee - re zij God ! Ee - re zij God ! Ee - re , ee - re 

ee - re zij den Heer; Ee - re zij God, die wel-he-ha-gen 

Allen. 

4-'-hiJJ  x--•f.J-ji-J--L.L 
heeft in de men-schen. 	Ee - re zij God in de 

Meisjes. 	 Allen. 

J 

hoog- ste heem - len , de hoog - ste heem-len , 	hal- 

Jongens. 	 Meisjes. 
Langzaam en zacht. 

	

J 	 
le - in - ja! 	Vre - de , vre - de , vre - de op 
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Allen. 

aar - de ; Vre - de, vre - de , vre - de op aar -de, In de 

men-schen een wel - e - ha - gen, een wel - be- 

Mjelsjesá j 	‘i  J"'J J J Irá  

ha - gen. Hal - le - lu - ja! Hal - le - lu - ja! 

A - men. 



IV. 

DE GROOTSTE KERSTGAVE. 

Wim.: _Daar juicht een toon, daar klinkt een :tem. 

Wat gave ons het Kerstfeest biedt, 

Wat schoons het oog in 't ronde ziet, 

Wat feestgeschenk ons ook verblil' , 

De grootste gave, Heer, zijt Gij. 

Wel klinkt er menig jublend lied 

Tot dank voor 'tgeen het kind geniet , 

Maar blijder stemmen wij nog in 

Met 't danken voor uw Zondaarsmin. 

Wat gave ons ook het Kerstfeest biedt, 

Onthoudt ons, Heer, de grootste niet, 

Stort Uwen vrede in ons gemoed 

En maak ons zalig door Uw bloed. 



V. 

IN DEN KERSTNACHT. 

WIJZE : Gez. 49. 

0 schoone, zegenrijke nacht, 

Hoe straalde in u dat hemelsch licht, 

Waarvoor het stargeflonker zwicht , 

Toen Gods gezant de boodschap bracht, 

Tot heil voor ons, met schuld bezwaard 

Van Jezus komst op aard. 
In Efrata 

Klinkt 't woord van Gods genaè , 

Den mensch tot eeuwgen zegen, 

Uit Englenmond ons tegen ; 

Looft Gods genaé. 

Wel werpt de schrik de Herders neèr , 

Toen 't licht zoo plotsling hen omstraalt , 

Maar de Engel, die er nederdaalt, 

Verbant dien schrik. »Komt, vreest niet meer, 

»Wijl 'k groote blijdschap U verkond , 

»Voor 't gansche wereldrond." 
Gods zoon kwam neér, 

Hij , Isrels Vorst en Heer, 
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Werd in dien nacht geboren; 

Voor ons, door schuld verloren, 
Kwam Jezus neér. 

0, dierbre Heiland, lieve Heer, 

Die ons van uit den hemel ziet, 

Hoor toch ons dankend kinderlied. 

Gij kwaamt voor ons op aarde neer; 

Wees onze vriend in vreugde en smart, 

Neem gij ons zondig hart. 

0 , neem het, Heer! 
Geef ons een ander weter, 

Dat, door Uw bloed gereinigd 

En tot Uw dienst geheiligd , 

U liefheeft , Heer! 



VI. 

DE OOSTERSCHE WIJZEN. 

 

Een ster - re van ein - de -loos schoo-ner glans, Als 

 

•• 	 t  

 

J mf 

	• 

   

   

   

   

   

ooit een aan 'tluchtruim ver-scheen, Trekt thans in het 

Oos-ten der wij - zen oog, Naar den schoo-nen he-mel 

heen, Naar Naar den schoo-nen he - mel heen 

Het is, als verkondigt dat schittrend licht, 

Haar glansen zoo helder en rein , 

Dat ginds in het Westen een Koning moet 

Aan de aard geboren zijn. (bis.) 
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De Vorst, wiens geboorte een ster vermeldt, 

Zij spoedig hun hulde gebracht; 

Zij gaan, en het flonkrende licht der ster 

Is hun gids bij dag en nacht. (bis.) 

Zij zweeft hun naar Efrata's velden voor, 

Zij wijst er hun Bethlehems stal ; 

En daar in een kribbe en op schamel stroo , 

Ligt de Koning van 't heelal (bis.) 

Zij bieden Hem hunne geschenken aan , 
En geven Hem vorstelijke eer, 

En vallen met eerbied het hart vervuld , 

In aanbidding voor Hem neér. (bis.) 

Geef , Heer , dat 'k hen daarin steeds volgen mag , 

Mij daaglijks voor U nederbuig, 

U vreeze en diene , opdat ik eens 

Voor Uw troon met de Englen juich! (bis.) 



VII 

DANKLIED NA HET KERSTFEEST. 

WIJZE : Ges. 913 met herhaling van de wijs der 
laatste vier regel:. 

Lieve Heiland , U zij dank en eere , 

Die door alles , wat Ge ons schenkt , 

Toont hoe trouw een vriend Gij zijt van kindren , 

En voortdurend aan ons denkt. 

Gij wondt dezen dag ons w•e@r verblijden , 

En ons zulk een heerlijk feest bereiden , 

't Feest van Uwe komst op aard , 

Ook voor kindren zooveel waard. 

Daarvoor loven we U in onze zangen , 

Wil dien stamelenden dank ontvangen , 

En wees verder ons nabij , 

Lieve Heer, dat bidden wij. 







k»c.x.c.,~ 
A 
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