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kerstochtend  25 december 2016: Geen stille nacht  
  

!  

Liederen tijdens het kerstspel  



- Scene 1: de herbergier is druk 
aansluitend lied “Onze herbergier” (melodie:  “Opa Bakkebaard")  

Onze herbergier heeft een herberg 
en in die herberg daar is het goed 
Onze herbergier is aan ‘t werken 
en weet jij wel wat zij doet? 
Zij veegt de vloer     
met een bezem, met een bezem 
Zij veegt de vloer 
zo veegt zij de vloer 

Onze herbergier heeft een herberg 
en in die herberg daar is het goed 
Onze herbergier is aan ‘t werken 
en weet jij wel wat zij doet? 
Zij lapt het raam 
met een zeempje, met een zeempje 
Zij lapt het raam 
zo lapt zij het raam  

Onze herbergier heeft een herberg 
en in die herberg daar is het goed 
Onze herbergier is aan ‘t werken 
en weet jij wel wat zij doet? 
Zij roert de soep 
met een lepel, met een lepel 
Zij roert de soep,  
zo roert zij de soep 

Onze herbergier heeft een herberg 
en in die herberg daar is het goed 
Onze herbergier is aan ‘t werken 
en we zien wel wat zij doet!  

- Scene 2: Gasten  



- Scene 3: Jozef en Maria komen bij de Herberg aan –  
Lied: “Geen plaats”  



- Scene 4: Licht - engelen  
Lied: “Gloria” NLB 487  

1. Eer zij God in onze dagen 
eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo 

2. 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

- Scene 5: Herders en Schapen  

- Scene 6: Koningen  



- Scene 7: Herbergier  
Lied: “Hoe leidt dit Kindeke” 
 

 

1.  
Hoe leit dit kindeken hier in de kou 
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven 
Ziet hoe dat het weent en krijt van rouw! 
refrein 
Na, na, na, na-na-na 
Kindeken teer, 
Ei zwijg toch stil sus sus! 
En krijt niet meer. 

2.  
So ras dan herdekens, komt naar den stal 
Speelt een zoet liedeken 
voor dit teer lammeken 
Mij dunkt dat het nu wel haast slapen zal 
refrein 

3. 
En gij, o engeltjes, komt ook hierbij 
Zingt een motetteken 
voor uwen koning 
Wilt hem vermaken met uw melodij 
refrein 



Afsluiting:  
 lied “Midden in de winternacht" 

 



1 Midden in de winternacht, 
ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
Herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, 
blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren 

2 Vrede was het overal, 
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal 
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, 
blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

3 Ondanks winter sneeuw en ijs, 
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs 
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, 
blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

4 Zie, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; 
herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel bim-bam, 
Laat de trom rom-rom, 
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 


