
Jeg er så Glad  — I am so Glad Each Christmas Eve 

 

1)  Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født;  

 da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt. 

   

 2)   Det lille barn i Betlehem han var en konge stor 

     som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord. 
  

3)  Nå bor han høyt i himmerik,  han er Guds egen Sønn, 

 men husker alltid på de små og hører deres bønn.  

   
  

4)  Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris; 

     da åpner han for alle små sitt søte paradis. 
  

5)  Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk; 

     Hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk. 
  

6)  Hun sier at den lyser enn og slukkes aldri ut, 

     og hvis den skinner på min vei, da kommer jeg til Gud. 
  

7)  Hun sier at de engler små, de synger og i dag 

     om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag. 
  

8)  Å, gid jeg kunne synge så, da ble visst Jesus glad; 

     for jeg jo også ble Guds barn engang i dåpens bad. 
  

9)  Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist, 

     og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst.  

O Come, All Ye Faithful  
 
1 O come, all ye faithful, 
 joyful and triumphant! 
 O come ye, O come ye to Bethlehem; 
 come and behold him, 
 born the king of angels: 
 
Refrain 
 Venite adoremus, 
 venite adoremus, 
 venite adoremus Dominum. 
 

O come, let us adore him, 
 O come, let us adore him, 
 O come, let us adore him, 
 Christ the Lord! 
 
2 The highest, most holy, 
 light of light eternal, 
 born of a virgin, a mortal he comes; 
 Son of the Father 
 now in flesh appearing!  Refrain 
 
3 Sing, choirs of angels, 
 sing in exultation, 
 sing, all ye citizens of heaven above! 
 Glory to God 
 in the highest:  Refrain 

 
4 Yea, Lord, we greet thee, 
 born this happy morning; 
 Jesus, to thee be glory giv'n! 
 Word of the Father, 
 now in flesh appearing:   

Refrain 
 
Text: attr. John Francis Wade, 1711-1786;  
tr. Frederick Oakeley, 1802-1880, sts. 1, 3-4; tr. unknown, st. 2 



Salme før prekenen: 51 Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født 
Salme etter preken: 68 Nå er den hellige time 
Candle Lighting: 47 Glade jul, hellige jul!  

2 En nyfødt kjærlighet sover. 

       Nå er Guds himmel nær. 

       Vår lange vandring er over, 

       Stjernen har stanset her. 

Omkved A 

 

3 Se, himlen ligger og hviler 

       På jordens gule strå. 

       Vi står rundt krybben  

            og smiler, 

       For vi er fremme nå! 

 

Omkved B 

      Her kan vi drømme  

            om den fred 

      som vi skal eie en gang. 

      For dette barn  

            har himlen med 

      og jorden fylles med sang! 



Glade jul   Silent Night 

(Alle) 

1. Glade jul, hellige jul!   

Engler daler ned i skjul.       

Hit de flyver med paradisgrønt;      

hvor de ser hva for Gud er skjønt,  

 /:lønnlig iblant oss de går:/   

 

2. Julefryd, evige fryd,     

hellig sang med himmelsk lyd!       

Det er engler som hyrdene så,       

dengang Herren i krybben lå       

    /: evig er englenes sang.:/     

         

3. Salig fred, himmelsk fred   

toner julenatt her ned.        

Engler bringer til store og små       

bud om ham som i krybben lå.         

   /:Fryd deg hver sjel han har frelst!:/   

 

4. Silent night, holy night!   

All is calm, all is bright 

Round yon virgin mother and child.  

Holy infant, so tender and mild, 

 /:Sleep in heavenly peace:/ 

 

 

 

 

Joy to the World  

 

1 Joy to the world, the Lord is come! 
 Let earth receive her king; 
 let ev'ry heart prepare him room 
 and heav'n and nature sing, 
 and heav'n and nature sing, 
 and heav'n, and heav'n and nature sing. 
 
2 Joy to the earth, the Savior reigns! 
 Let all their songs employ, 
 while fields and floods, rocks, hills, and plains 
 repeat the sounding joy, 
 repeat the sounding joy, 
 repeat, repeat the sounding joy. 
 
3 No more let sin and sorrow grow 
 nor thorns infest the ground; 
 he comes to make his blessings flow 
 far as the curse is found, 
 far as the curse is found, 
 far as, far as the curse is found. 
 
4 He rules the world with truth and grace 
 and makes the nations prove 
 the glories of his righteousness 
 and wonders of his love, 
 and wonders of his love, 
 and wonders, wonders of his love. 
 
Text: Isaac Watts, 1674-1748 
 


