
Liederen 1e Kerstdag 2022 – Hervormd Wijk (bij Heusden) liederen 

voor de dienst 

 

Hoor de eng’len zingen d’eer 

 

Hoor, de eng’len zingen d’eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed’ op aarde, ’t is vervuld; 

God verzoent der mensenschuld. 

Voegt u, volken, in het koor, 

dat weerklnkt de hemel door, 

Zingt met algemene stem 

voor het Kind van Bethlehem! 

Hoor, de eng’len zingen d’eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 

Hij, die heerst op ‘s hemels troon, 

Heere Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

Woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen 

in het menselijk gezin 

Hoor, de eng’len zingen d’eer  

van de nieuw geboren Heer! 

 

 

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 
 
 

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 ons’ uitverkoren Heer. 

Ik geef U heel het harte mijn; 

ach, laat mij eeuwig bij U zijn. 

O kindeke klein, o kindeke teer. 

 

Stille nacht, heilige nacht 

 

Stille nacht, heilige nacht 

Davids Zoon, lang verwacht, 

Die miljoenen eens zaligen zal 

werd geboren in Bethlehems stal. 

Hij, der schepselen Heer.  (2x) 

 

Hulploos Kind, heilig Kind, 

Dat zo trouw, zondaars mint, 

ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd, 

wordt G’op stro en in doeken gelegd. 

Leer m’U danken daarvoor. (2 x) 

 

Stille nacht, heilige nacht!                                                                                                                  

Vreed’ en heil wordt gebracht                                                                                                                    

aan een wereld, verloren in schuld,                                                                                                     

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.                                                                  

Amen, Gode zij eer!  (2x) 

      

                                                                                           

 

 


