Julsanger
c

Höj feststämningen med några klassiska julsånger vid middagsbordet.
Det strålar en stjärna

Jul, jul, strålande jul

Det strålar en stjärna förunderligt blid,
i öster på himlen hon står.
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära två tusende år.
När dagen blir mörk och när snön faller vit,
då skrider hon närmre, då kommer hon hit
och då vet man, att snart är det jul.

Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar,
himmelens kronor med gnistrande ljus.
glimmande bågar i alla Guds hus,
psalm, som är sjungen från tid till tid,
eviga längtan till ljus och frid!
Jul, jul, strålande jul: glans över vita skogar!
Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita vingar,
över stridernas blod och larm,
över all suckan ur människobarm,
över de släkten som gå till ro,
över de ungas dagande bo!
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar!

Ty julen är härlig för stora och små,
är glädje och ljuvaste frid,
är klappar och julgran och ringdans också,
är lycka oändligen blid,
är ljus, alla ögon då stråla som bäst,
och stjärnorna tindra som mest
och där ljuset är, där är det jul.

Goder afton
Goder afton, goder afton, båd’ herre och fru,
vi önskar Eder alla en fröjdefull jul!

När juldagsmorgon glimmar
När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå.
Guds Son i nattens timmar
där vilar uppå strå.

Goder afton, goder afton, välkommen var gäst,
vi önskar Eder alla en fröjdefull fest!

Hosianna

Välkommen hit till jorden
i signad juletid!
Du är vår konung vorden
som ger oss ljus och frid.

Hosianna Davids son!
Välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i herrans namn!

Till dig vårt lov vi höjer,
du barn i krubban där,
och våra knän vi böjer
för dig, o Jesus kär.

Hosianna i höjden,
Hosianna, Hosianna.
Välsignad Davids son,
som kommer i herrans namn!
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Nu tändas tusen juleljus

Nu är det jul igen

Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Nu är det jul igen, och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska.
Nu är det jul igen, och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska.

Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

Men det var inte sant och det var inte sant
För däremellan kommer fasta.
Och det var inte sant och det var inte sant
För däremellan kommer fasta.

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!

Nu har vi ljus
Nu har vi ljus här i vårt hus,
julen är kommen, hopp fa-ra-la-la!
Barnen i ring dansa omkring,
dansa omkring.
Granen står så grön och grann i stugan,
granen står så grön och grann i stugan.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

Så mörk är natten

Kom lilla vän, kom nu igen,
dansa kring granen, hopp fa-ra-la-la!
Glädjen är stor, syster och bror,
syster och bror.
Pappa, mamma, alla gå i dansen,
pappa, mamma, alla gå i dansen.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

Så mörk är natten i midvintertid.
Men se, då nalkas Lucia.
Hon kommer, den goda, med ljuset hit.
Hon kommer med hälsning om julefrid.
Hon kommer med ljus i sin krona.
I mörka natten i midvintertid
vi hälsa dig, väna Lucia.
Välkommen, du goda, med ljuset hit.
Välkommen med hälsning om julefrid.
Välkommen med ljus i din krona.

Kom tag en sväng, klappar i mängd,
julbocken hämtat, hopp fa-ra-la-la!
Lutfisk och gröt, tårta så söt,
tårta så söt,
få vi sedan när vi tröttnat dansa,
få vi sedan när vi tröttnat dansa.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!
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