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1. Heur de schepers, hoe ze de Heer looft, 

heur de engels zingen daorboven, 
alman  die de Heer geleuven wil, 
pries je keuning hemelhoog! 
Oes is daorbuten in ‘t  veld 
een tieding verteld 
deur Gabriel, Gods bode: 
ie schepers die daor weidt je schaop  
wees blied’ allegaor, 
en blaos de boerhoorn veur oeze God; 
grote bliedschup, goeie tied, 
dat breng wij gèern op ‘t heden, 
veur hiel het volk zal dizze bliedschup weden. 
Zeun van God, o Zeun van God, in vleis en bloed, 
die de mèens van nood en dood  weer betern döt. 

 
2. Kiek de reize van de wiezen, 

um Gods Zeun met gold te priezen, 
oeze Hèer èer te bewiezen, 
mirre en wierook uut heur paleis. 
God oeze hoogste majesteit 
dee in dizze tied 
zien woord de meènsen zuken. 
Een wichie gef Hum levenslocht 



en kiek, Hij lig  
umwunden met de doeken, 
in de voorbak vin ie Hum 
in Betlehem geboren 
die alman vrij zal maken hier beneden. 
Zeun van God, o Zeun van God in vleis en bloed, 
die de mèens van nood en dood  weer betern döt. 

 
3. Zing non allen met Maria, 

zing non gloria halleluja, 
zing met alle engels samen 
veur de Heer die Jezus het! 
Toen zung het hiele hemelkoor 
de hemel deur: 
an God de Vader ère 
en vrede zal  van non verdan 
in Jezus’ naom 
op èerde gaon regeren. 
Bij de mèensen, bij zien volk, 
hef God een goed genugen, 
non is het angename uur anbreuken. 
Zeun van God, o Zeun van God, in vleis en bloed, 
die de mèens van nood en dood  weer betern döt. 

 
 
4. Lieve mèensen,  almaol samen, 

zing non vol van bliedschup  amen, 
want wel bint Gods arfgenamen? 
Ie en ik in Jezus’ naam! 
De schepers gungen toen op pad, 
zoals  heur zegd, 
um Davids zeun te vinden 
en ’t woord te zien dat is gebeurd 
en vrede bödt 
an alle mèensenkinder. 
Ze kwamen an in Betlehem 
en hebt Hum  daor toen vunden 
die hiel de èerde redden zal van zunde! 
Davids Zeun, ja Davids Zeun, Gods vleis en bloed, 
die alman van nood en dood weer leven döt. 
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