


GUDS SON ÄR FÖDD 
 
1. Guds Son är född 
i Betlehem på denna dag 
allt efter Guds eget välbehag 
och vorden kött 
Av blotta gunst och nåde 
är han oss sänd till hjälp 
och tröst och haver från all våde 
all världen återlöst 
 
2. Ack, himlabud! 
I änglar och härskarorne, 
förkunner frid på jordene 
och priser Gud 
med edra änglatungor, 
med harpor och basunaljud, 
ja, hjärtelig lovsjunger 
och priser Herren Gud 
 
3. När änglachor 
betyga(n)de sin stora fröjd 
och sjöngo Gud i himmelshöjd 
med glädje stor, 
då (så) är den aldrig värdig 
att nånsin äga mål och ljud, 
som nu ej vore färdig 
att lova Herren Gud 
 



4. Ack, kärleks Gud! 
När jag din godhet tänker på, 
mitt hjärta villigt brista må, 
ack, kärleks Gud! 
Som så har älskat världen, 
att du dig själv i döden gav 
och undergick den färden 
att helga så vår grav 
 
5. Ack, hjärtans fröjd! 
Nu låt oss alla vara glad' 
och med de herdar gå (gå med herdarna) 
åstad 
med hjärtans fröjd (till Betlehem) 
och följa stjärnan efter, 
som är vår Guds ords klara ljus, 
på vägen jämn och rätter 
till Herrens helga hus 
 
6. De vise män 
och hedningar av Österland, 
som kommo ifrån Median 
till Betlehem, 
uppläto sine håvor 
med största hjärtans rörelse 
och skänkte honom gåvor: 
guld, myrra, rökelse 
 
7. Välkommen hit, 
min Gud, min bror, min själavän! 
Till jorden ifrån himmelen 
välkommen hit! 
Fast dina lemmar späda 
i krubban lades ned på strå, 
vill dock din kärlek gläda 
var en dig skåda få 



8. Din nedrighet 
skall göra mig i himlen rik 
och dina helga änglar lik 
i evighet 
Du velat dig förnedra, 
på det du oss upphöja må 
Vad kan oss mera hedra 
än livsens krona få? 
 
9. Låt oss begå 
och fira så vår julefest, 
att Jesus själv må bli vår gäst, 
jag önska må 
Så kan oss intet tryta 
välsignelse I råd och dåd, 
ty han vill med oss byta 
sin kärlek och sin nåd 
 
10. Hans stora namn 
det är: Jesus en Frälsare 
en mänskovän och älskare, 
det är hans namn 
Det namnet även nämndes 
och första gången taltes om, 
när Gabriel utsändes 
och till Maria kom 
 
11. På detta namn 
beror ock all vår salighet, 
som skriften nogsamt säga vet 
I detta namn 
skall alla släkten varda, 
som uppå jorden finnas må, 
välsignade och sparda, 
att himmelsk glädje få 



12. En härlig tröst 
att han, som är vår Frälsare, 
skall en gång bli vår domare, 
ack, härlig tröst! 
Då han i skyn skall komma 
med makt och stora härlighet 
och giva ond' och fromma 
sin lön i evighet 
 
13. För Jesu död 
låt oss vår tid väl akta på, 
att ej vår' lampor slockna må, 
för Jesu död! 
När brudgummen månd' komma, 
att då vår' lampor brinna må, 
och vi med alla fromma 
i salen månd' ingå 


