
Dit is de dag, die God ons schenkt, 
Waaraan thans ieder Christen denkt; 
hem viere, wat in 't groot heelal 
door Jezus is en wezen zal. 
2 
Men had Hem eeuwenlang verwacht; 
en toen Gods tijdperk was volbracht, 
zond Hij ons van Zijn hoge troon 
het Heil der wereld, Zijne Zoon. 
3 
U, die voor ons geboren zijt, 
U zij ons hart, ons lied gewijd. 
Wij voegen juichend onze stem 
bij 't Eng'lenheir van Bethlehem. 
 

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’ U rijkdom 

ontzegd,  

werd G’ op stro en in doeken gelegd.  

Leer me U danken daarvoor.  

Leer me U danken daarvoor. 
 

Nu zijt wellekome, 
Jesu, lieve Heer’, 
Gij komt van alzo hoge, 
van alzo veer! 
Nu zijt wellekome 
van de hogen hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk 
zijt Gij gezien nooit meer. 
Ontferm U, Heer’. 
 
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." 
Ontferm U, Heer’ 
 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer’! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Mengt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en eng'lenstem, 
zingt het Kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer’! 
 
Hij, Die heerst op 's hemels troon, 
Christus, d' Eeuw'ge, 's Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd, die God behaagt. 
Vleesgeworden Woord van God, 
mens geworden om ons lot, 
U, der mensen Een, O Heer’, 
U, Immanuël, zij eer! 
Hoor, de eng'len zingen d' eer 
van de nieuw geboren Heer’ 
 

Eer zij God in onze dagen  
Eer zij God in deze tijd  
Mensen van het welbehagen  
Roept de aarde vrede uit  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Eer zij God die onze Vader  
En die onze Koning is  
Eer zij God die op de aarde 
Naar ons toegekomen is (refr)  
Gloria….. 
 
 


