
MANNENKOOR: 7 KERSTLIEDEREN 

 

 
1)  Stille nacht 

1 Stille nacht, Heilige nacht, alles slaapt, eenzaam wacht 

bij het kindje ’t hoogheilige paar, rond de kribbe zingt d’ engelenschaar. 

Slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust. 

2 Stille nacht, Heilige nacht, Davids zoon lang verwacht 

wordt door d’ herders begroet in den stal. Op de bergen klinkt vreugdegeschal: 

Heil de Redder is daar, heil de Redder is daar! 

3 Stille nacht, Heilige nacht, ’t Godlijk kind vreedzaam lacht. 

Liefde spreekt uit zijn mondeken teer, komt knielt allen bij ’t kribbeken neer. 

Juicht uw Heiland is daar, juicht uw Heiland is daar. 

 

 

2) Stil! Stil! 

1 Stil, stil, stil nu ’t kindje slapen wil. 

Maria, over ’t kind gebogen lacht het toe met minlijk’ oogen. 

Stil, stil stil nu ’t kindje slapen wil, slapen wil (slapen wil). 

2 Zacht, zacht, zacht slaapt het kindje lang verwacht. 

De lieve englen zingen lijze bij de krib de jubelwijze. 

Zacht, zacht, zacht slaapt het kindje lang verwacht (lang verwacht). 

3 Groot, groot, groot is de liefde wondergroot. 

God heeft den hemeltroon verlaten om te dolen hier verlaten. 

Groot, groot, groot is de liefde wondergroot, wondergroot. 

 

 

3) Er is een roos ontsprongen 

1 Er is een roos ontsprongen uit eenen wortelstam. 

Die lijk ons d’ ouden zongen uit Jesse ’t leven nam. 

Nu heeft hij bloem gebracht, in ’t midden van de winter, ach midden in de nacht. 

2 O rozenstruik Maria, o alderpuurste maagd 

van U zingt Isaias, van ’t bloemken dat Gij bracht. 

Want eeuwig in Gods raad lag dat Gij ’t kind gingt baren tot alder wereld baat. 

3 Wij bidden U van harte om ’t kind dat op U loech. 

Om dees lief bloemkes smarten die het voor ons verdroeg. 

Wil ons toch hulpe zijn, dat wij U mogen maken een woning fraai en fijn. 

 

 

4) Nu is die roe van Jesse   

1 Nu is die roe van Jesse gebloeid door Godes zoeten dauw / Van d’ Heilgen Geest 

Maria besproeid in deze scherpe kou. 

Heeft ons gebaard haar zoontje klein, een maagdenvrucht, een blomme rein. 

2 Hoe komt dat Gij wilt wezen gebaard, o schepper van ons al / o Grooten Heer van 

hemel en aard in ’t aardsche tranendal. 

O Jesseblom, o zoetste kind, hoe ligt gij zoo vlak in de wind. 



5) Hoe leit dat kindeken 

1 Hoe leit dat kindeken hier in de kou 

ziet eens hoe alle zijn ledekens beven, 

ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. 

Nanana nanana, kindeken teer, ei zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer. 

2 Sa ras dan herderkens, komt naar den stal, 

speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken. 

Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.  

 Nanana nanana, kindeken teer, ei zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer. 

3 En gij, o Engelkens, komt hier ook bij, 

zingt  een motetteken voor uwen Koning. 

Wilt Hem vermaken met uw melodij. 

Nanana nanana, kindeken teer, ei zwijg toch stil, sus sus, en krijt niet meer. 

 

 

6) De herderkens lagen bij nachte 

1 De herderkens lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld./ Zij hielden vol trouwe 

de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij d’ engelkens zingen, hun liederen zoetjes en klaar. 

De herders naar Bethlehem gingen, ’t liep tegen het nieuwe jaar. 

2 Toen zij er te Bethlehem kwamen, daar schoten drie stralen dooréén./ Een straal van 

omhoog zij vernamen, een straal uit het kribje beneên. 

Toen vlamd’ er een straal uit hun oogen en viel op het kindeke teer. 

Zij stonden tot schreiens bewogen en knielden voor Jezus neer.  

3 Maria die bloosde van weelde, van ootmoed en lieflijke vreugd./ De goede Sint-Jozef 

hij streelde het kindje der mensen geneugt. 

De herders bevallen te weiden, hun schaapjes aan d’ engelen schaar. 

Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden, wij wachten het nieuwe jaar. 

 

 

7) Heer Jezus heeft een hofken 

1 Heer Jezus heeft een hofken daar schoon bloemen staan. 

Daarin zoo wil ik plukken gaan, ’t is welgedaan. 

Men hoort daar niet den englenzang en herpengespel. 

Trompetten en claretten en die veelkens al zoo wel. 

Trompetten en claretten en die veelkens al zoo wel. 

2 Maar d’ allerschoonste beste bloem al in dat hof, 

Dat was den Heere Jezus zoet, dus zij Hem lof. 

Men hoort daar niet den englenzang en herpengespel. 

Trompetten en claretten en die veelkens al zoo wel. 

Trompetten en claretten en die veelkens al zoo wel. 

3 Och Jezus al mijn goed en zaligheid, 

Maakt van mijn hert u hoveken, het is bereid. 

Men hoort daar niet den englenzang en herpengespel. 

Trompetten en claretten en die veelkens al zoo wel. 

Trompetten en claretten en die veelkens al zoo wel. 


