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OTH 68 Hoor de eng’len zingen de 
eer 

Hoor, de eng'len zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt t u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
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,
Here 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
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
En op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt
Taal en teken in de tijd, 
Al uw glorie legt Gij af
Ons tot redding uit het graf
dat wij, ongerept en rein,
nieuwgeboren zouden zijn,
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

OTH 339 Een Koning is geboren

Een koning is geboren
Een koning, een koning
Een koning is geboren
Heb je 't al gehoord
Hij kwam op aarde wonen
Als baby'tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou
Wil Hij de koning zijn

Waar is Hij dan geboren
Die koning, die koning
Waar is Hij dan geboren
Ik denk ineen paleis
O nee, die koning die ik ken
De machtigste van al
Die kwam niet in een mooi paleis
Maar in een arme stal

Waar moet Hij dan in slapen
Die koning, die koning
Waar moet Hij dan in slapen
Een gouden hemelbed
O nee, die koning die ik ken
Die heeft geen bed van goud
Geen pracht en praal, maar o zo kaal
Een kribbetje van hout

Wat draagt Hij dan voor kleren
Die koning, die koning
Wat draagt Hij dan voor kleren
Een jas van hermelijn
O nee, die koning die ik ken
Die heeft er zelfs niet één
En ook geen hemdje van satijn
Maar doekjes om zich heen

Hoe kan ik Hem dan vinden
Die koning, die koning
Hoe kan ik Hem dan vinden
Weet jij misschien de weg
Die koning is dichtbij je
Je hoeft niet ver op reis
Vraag Hem in 't kribje van je hart
Dan wordt het een paleis
Dan wordt het een paleis
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OTH 76 Licht in de nacht 

Licht in de nacht; een ster schijnt door 
de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de 
volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen 
brengen;
Stralend breekt die held're morgen 
aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,  )
O, nacht dat Jezus kwam )2x

Wat Hij ons leert, is geven om een 
ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle 
banden.
Vrij van het juk van verdrukking en 
vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de 
tijd.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie )
in alle eeuwigheid )2x

OTH 75 Laat ieder het horen 

Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen melden, in Efratha's velden
dat Hij werd geboren in Bethlehems 
stal.
   
Refrein:
Komt laten wij eren, de Here der Heren
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der Wereld, halleluja!

En herders, zij kwamen
bij 'n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk'rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke 
neer.

(Refrein)

In doeken gewonden,
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk 
Kind.
De sterre gaat stralen,
voor wie moe van 't dwalen,
bij 't wonder van Bethlehem vrede 
vindt.

(Refrein)

Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,
van blijdschap en vrede, voor ons 
bereid.
Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.

(Refrein)


