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Op toonhoogte 72 Jubel het uit 

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het koningskind. 

Als redder van de aarde, geeft hij het leven waardig; 

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde, zingt, 

Dus hemel dus hemel en aarde, zingt 

 

Jubel het uit de Heer regeert, wees blij verhef je stem. 

Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor hem buigt; 

Een vreugdelied voor Hem, een vreugde lied voor Hem, 

Een vreugde een vreugde lied voor Hem. 

 

Zijn koningsschap zou eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht. 

Laat ieder volk op aarde, zijn heerlijkheid ervaren; 

De liefde die hij bracht, de liefde die hij bracht, 

De liefde de liefde die hij bracht. 

 

Op toonhoogte 340 Eeuwenland geleden 

Eeuwenlang geleden in een donker dal 

Zochten herders naar een kindje in een arme stal 

Nog maar pas geboren al zo lang verwacht 

En er zongen engelenkoren door de nacht 

 

Ze zongen  

Gloria, gloria voor het kindje klein en teer 

Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer 

 

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij 

Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij 

Want datzelfde kindje uit die arme stal 

Eren wij nu als de Koning van 't heelal 
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Wij zingen  

Gloria, gloria voor het kindje klein en teer 

Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer 

 

Op toonhoogte 73 Komt allen tezamen  

Komt allen tezamen jubelend van vreugde 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem 

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 

Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden, die Koning 

 

De hemelse eng'len riepen eens de herders 

weg van de kudde naar 't schamel dak 

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 

Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden die Koning 

 

Het licht van de Vader licht in het beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in ‘vlees 

goddelijk kind gewonden in de doeken!  

Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden die Koning 

 

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe 

neem onze liefde in genade aan 

U, die ons liefhebt U behoort ons harte 

Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden die Koning 
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Op toonhoogte 68 Hoor de engelen zingen de eer  

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren 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 nieuwgeboren 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 nieuwgeboren Heer! 

 

* 
Ere 

zij God, 
ere zij God, 

in den hoge, in 
den hoge, in den 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen. Ere zij God in 

den hoge. Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op 
aarde, in de mensen, in de mensen, 

een welbehagen, in de mensen een wel- 
behagen, een welbehagen. Ere zij God, ere 

zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede 
op aarde, in de men- 

sen een welbeha- 
gen. Amen, 

Amen. 
* 


