
Liederen kinderclub kerst 2021 
 
 

Kinderen 

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.  

samenzang 

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! 

 

kinderen 
In Bethlehems stal lag Christus de 

Heer’, 

in doeken gehuld, als kindje terneer. 

Voor Hem was geen plaats meer in 

herberg of huis; 

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon 

was een kruis. 

samenzang: 

Zo arm werd de Heer’, der engelen 

Heer’, 

Die zondaren mint, zo nameloos teer; 

Die hun wil vergeven, hoe veel het ook 

zij; 

zo arm werd de Heiland voor u en voor 

mij. 

 

kinderen  

  Heerlijk klonk het lied der 

Eng'len, 

  in het veld van Efrata: 

  ere zij God in de hoge, 

  looft de Heer, Halleluja! 
allen: 

    Vrede zal op aarde dagen, 

    God heeft in de mens behagen; 

    zalig, die naar vrede vragen, 

    Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 
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  Jezus kwam op aarde neder 

  als een Kindje klein en teer; 

  maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, 

  Hij is aller Hoofd en Heer’. 

 allen: vrede zal…. 
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  In een kribbe lag Hij neder, 

  weldra werd een kruis Zijn troon; 

  ja, om zondaars te verlossen, 

  droeg Hij spot en smaad en hoon. 

allen: vrede zal…. 

4-allen: 

  Leer ons bij Uw kribbe buigen, 

  leer ons knielen bij Uw kruis, 

  leer ons in Uw Naam geloven, 

  neem ons eens in 't Vaderhuis. 

allen: vrede zal…. 

 

kinderen 

Jezus zegt dat Hij hier van ons 

verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend 

in de nacht 

en Hij wenst dat ieder tot zijn ere 

schijn’ 

jij in uw klein hoekje en ik in ’t 

mijn 

 

Kinderen 

 

Eer zij God in onze dagen  

Eer zij God in deze tijd  

Mensen van het welbehagen  

Roept de aarde vrede uit  

samenzang: Gloria in excelcis Deo 2x 

 

Eer zij God die onze Vader  

En die onze Koning is  

Eer zij God die op de aarde  

Naar ons toegekomen is  

samenzang: Gloria in excelcis Deo 2x  

 


