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Een kind geboren te Betlehem

Jeroen de Haan

Dit lied behoort tot het geliefde genre van middeleeuwse kerstliederen. Bijzonder feestelijk is de bewerking van 
Michael Preatorius (1571-1621) als introïtus van zijn Christmette. In die Kerst-Mis jubelt en danst de muziek het 
uit. Het Liedboek voor de kerken (1973) plaatste dit lied in de rubriek Kersttijd, het Liedboek – zingen en bidden 
in huis en kerk (2013) nam het op in de rubriek Epifaniëntijd. Tekst en melodie zijn in genoemde liedboeken gelijk 
gebleven.  

strofen beschrijft Von Laufenberg de geboorte van Jezus in 
Betlehems stal. De kribbe, de vrolijkheid en de lofzang ont-
breken hierin niet, de os en de ezel wél. 

De oorsprong
Het is niet duidelijk aanwijsbaar wanneer de tekst is ont-
staan. Het middeleeuwse lied is in verschillende versies over-
geleverd, zowel tekstueel als melodisch. De Duitse bewerking 
van dit lied is afkomstig van Heinrich von Laufenberg (1390-
1460). Von Laufenberg was een Zwabische priester, afkom-
stig uit het Duitse (in Baden-Württemberg gelegen) Laufen-
berg. In 1491 schreef hij een grote medische verhandeling, 
Versehung des Leibs. Deze verhandeling was eigenlijk een 
gedicht dat bedoeld was om te zingen. Immers, dit zingen 
kon goed helpen bij het memoriseren én bij het verspreiden 
van de informatie onder degenen die niet konden lezen en 
schrijven. Twee jaar eerder, in 1439, schreef Von Laufenberg 
het lied ‘Puer natus ist uns gar schon’. Aan de titel is te zien 
dat hier twee talen vermengd worden: Latijn en Duits. Dit 
genre noemen we mengtaalliederen. 

Mengtaalliederen
Vanaf circa 900 ontstaan er liederen waarin het Latijn en 
de volkstaal naast elkaar voorkomen. Zo’n lied is te duiden 
met de term mengtaallied of macaronilied. Een ander be-
kend kerstlied dat in dit genre thuishoort is ‘In dulci jubilo 
nu singhet en seyt fro’. De mengvorm Latijn en Nederlands 
vinden we onder andere in het lied ‘Omnes nu laet ons Gode 
loven’. 

De tekst
Zoals gezegd is de Duitse bewerking van Von Laufenberg. 
Opvallend is dat elke strofe met een citaat van een bekende 
Latijnse hymne aanvangt.1 Om er een paar te noemen: ‘Puer 
natus in Bethlehem’, ‘Conditor alme siderum’ (Gezang 226 
in het Liedboek voor de kerken), ‘Veni redemptor gentium’ 
(Lied 433 in het Liedboek-2013) en ‘A solis ortus cardine’ 
(Gezang 156 in het Liedboek voor de kerken). In dertien 

 Puer natus in Bethlehem 

Liedbespreking

Puer natus est in de Codex Don Silvestro dei Gherarducci  
(San Michele, Burano; 14e eeuw)
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Toen besloten werd dit lied op te nemen in het Liedboek voor 
de kerken ontstond een bewerking naar voorbeeld van de 
Friese vertaling van Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), de 
politicus die wordt beschouwd als de man die aan de wieg 
stond van de sociaaldemocratie in ons land. Hieruit ont-
stond de tekst die Bernard Smilde (1922-2014) dichtte voor 
het toenmalige nieuwe liedboek (Gezang 152). Als Lied 515 
werd het opgenomen in het huidige liedboek. 
Het lied beschrijft kort en bondig de geboorte, de verering, 
de tederheid. In de strofen vijf en zes horen we Maarten Lu-
ther aan het woord wanneer hij het over de ‘vrolijke ruil’ 
heeft: 

Die zich zo diep vernederd heeft,
Hij is het die ons ‘t leven geeft.

Hij maakt ons door zijn armoe rijk
en brengt ons in het hemelrijk. 

Ten slotte wordt de Heer zingend dank gezegd: 

Zo zinge al wat zingen mag:
De Heer zij dank op deze dag.

Iedere strofe sluit af met de uitroep: Halleluja!

De melodie
Bij de verschillende vertalingen van dit lied zijn verschillen-
de melodieën gebruikt. Het Liedboek voor de kerken noemt 
als bron Psalmodia, hoc est, Cantica Sacra Veteris Ecclesiae 
selectae (1553). Wanneer we die bron nader bekijken valt op 
dat de derde en vierde regel melodisch net iets anders verlo-
pen dan in onze liedboeken uit 1973 en 2013. Ritmisch is er 
geen verschil. In het Liedboek-2013 heeft men deze vergis-
sing deels rechtgezet door de naam van de Duitse lutherse 

theoloog en hymnoloog Lucas Lossius (1508-1582) achter-
wege te laten. 
Bernard Smilde vermeldde over de melodie: ‘De hier gegeven 
vorm is die van J. Klug 1543’.2 Smilde doelde hiermee op het 
Klugsche Gesangbuch (1543). Joseph Klug (1490-1552) was 
een drukker ten tijde van de Reformatie. In de periode 1529-
1545 verschenen verschillende edities van zijn Gesangbuch. 

De melodie staat in de dorische kerktoonsoort geschreven. 
Opvallend is de geringe omvang (ambitus) van een kwint. 
Een ander opvallend gegeven is dat de melodie, op twee mo-
menten na, geheel stapsgewijs verloopt. De melodie kent een 
constante driedelige beweging die echter in de laatste regel 
een ritmische verandering kent. Deze verandering maakt 
dat de herhaling van het woord ‘halleluja’ in muzikaal op-
zicht spannender wordt. 

De uitvoering van dit lied vereist een tempo dat niet te lang-
zaam is. De tactusaanduiding is daarover helder. Jan van 
Biezen omschrijft deze aanduiding als een ‘kennelijk snelle 
tactus proportionatus’.3 Door het tempo iets sneller te ne-
men én lichtvoetig te houden, krijgt de melodie de schwung 
die het verdient. In de eerste druk van het Liedboek-2013 is 
abusievelijk een verkeerde tempoaanduiding opgenomen. In 
latere drukken wordt deze fout rechtgezet en de aanduiding 
overgenomen zoals die in het Liedboek voor de kerken staat 
genoteerd. 

Ten slotte
Dit lied met zijn bondige tekst, waarin het halleluja steeds 
weerklinkt, kan goed een plaats krijgen tijdens de kerstnacht 
of op kerstmorgen. Omdat behalve de geboorte ook de door 
Luther genoemde ‘vrolijke ruil’ uitbundig wordt uitgezon-
gen, kijkt dit lied alvast een beetje over het kerstfeest heen 
richting Pasen. •

1Arie Eikelboom, Hymnologie I (2011), p. 207 e.v. Hier zijn de volledige strofen te vinden.
2Bernard Smilde, toelichting bij Gezang 152 in: Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken (Zoetermeer, 
19983), p. 406-407. 
3Jan van Biezen, ‘Woord vooraf’ in de Koor- en orgeluitgave bij het Liedboek voor de kerken – 491 gezangen (Zoetermeer/Heerenveen 1973).


