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Eeuwen geleden, kwamen getreden, Herders in Betlehems arme stal... Wie kent niet het fraaie 
kerstlied Eeuwen geleden? De herkomst ervan lag tot dusver in het duister. In dit kerstartikel 
wordt onthuld hoe de fraaie gedragen melodie, die in Silezië voor het eerst is opgetekend, via 
Denemark en Zweden naar Nederland is gekomen. Gedurende deze reis werden telkens weer 
nieuwe teksten op de melodie gemaakt, waarbij merkwaardige  misverstanden de tekstdichters 
parten speelden... 
 

1. Duitsland en Denemarken: Schönster Herr Jesu en Dejlig er jorden 

 
We schrijven het jaar 1850 en bevinden ons op het eiland Sjælland, in het stadje Sorø, “een 
van de zes parels van Denemarken”, zoals Hans Christian Andersen opmerkt in het sprookje 
Een stukje parelsnoer. De dichter Bernhard Ingemann (1789-1862) krijgt bezoek uit het 
naburige Lynge van zijn vriend dominee Fenge en diens dochter Johanne. Fenge heeft een 
Duits kerkblaadje bij zich, en vader en dochter zingen samen voor Ingemann een liedje dat 
daarin staat afgedrukt. Het gaat ongeveer zo: 

 
Schönster Herr Jesu. In: Schlesische Volkslieder mit Melodien (1842) 

 



Acht jaar eerder, in 1842 was het lied Schönster Herr Jesu voor het eerst gepubliceerd door 
Heinrich August Hoffmann von Fallersleben en Ernst Richter, nadat ze het in de graafschap 
Glatz hadden opgetekend uit de Silezische volksmond. Het enthousiasme van de twee Duitse 
hymnologen voor dit fraaie lied was begrijpelijk. De titel die zij het lied meegaven, Jesus über 
alles, stamde vermoedelijk van Hoffman zelf, die een jaar tevoren op Helgoland het Lied der 
Deutschen had geschreven, het latere Duitse volkslied met de nadien berucht geworden 
zinsnede “Deutschland über alles”.2 

Door deze publicatie werd het Oost-Duitse loflied op Jesus plotsklaps ook buiten 
Silezië bekend. Hoewel Hoffmann en Richter er met geen woord van hadden gerept, was het 
algemene gevoelen dat ze waren gestoten op de lang in vergetelheid geraakte melodie van een 
middeleeuws processie- of pelgrimslied, een melodie die de Kruisvaarders plachten te zingen 
op reis naar het Heilige Land. In het kerkblaadje dat de Fenges bij zich hadden, stond het lied 
aangekondigd als ‘oud Kruisvaarderslied’. 

Nadat vader en dochter het lied ten gehore hebben gebracht, meent Fenge dat 
Ingemann op deze prachtige melodie maar eens een passende Deense tekst moet 
vervaardigen: “Skriv du nu nogle gode danske ord til denne vidunderlige melodi”. En ziedaar, 
enkele weken later, op 8 september 1850, publiceert Ingemann in Dansk Kirketidende het 
volgende lied onder de titel ‘Pilgrimssang’3:  
 
Dejlig er jorden, 
prægtig er Guds himmel, 
skøn er sjælenes pilgrimsgang! 
Gennem de fagre 
riger på jorden 
gå vi til paradis med sang! 
 
Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slægt skal følge slægters gang. 
Aldrig forstummer 
tonen fra himlen 
i sjælens glade pilgrimssang. 
 
Englene sang den 
først for markens hyrder, 
skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! 
Menneske, fryd dig, 
os er en evig frelser fød! 
 

Het loflied op Jezus is radicaal omgewerkt en nauwelijks meer te herkennen. Ingemann 
veronderstelde dat het Duitse lied eeuwen geleden door pelgrims was gezongen, en liet zich 
door dit gegeven inspireren om de gang te beschrijven van de zingende mens door dit aardse 
rijk op weg naar het hemels paradijs. Tegelijk wordt in de laatste strofe uitdrukking gegeven 
aan een verlangen naar vrede, in een kerstachtig aandoend decor van engelen en herders. 

Deze wens naar vrede was tegen de achtergrond van de Sleeswijk-Holsteinse oorlog 
(1848-1851) zeer zeker actueel. Ingemann had zingende soldaten door Sorø zien marcheren, 
op weg naar de slag bij Idstedt (24-25 juli 1850), en hij was door de oorlogsberichten tamelijk 
ontdaan. Kort na de slag, voordat hij Dejlig er jorden schreef, verzuchtte hij in een brief aan 
zijn vrouw: “Gud give nu, det store fjendskab må have udblødt sig og en retfærdig fred må 
være tilkæmpet.” (God geve dat de grote vijandschap verzacht wordt en er wordt gestreden 
voor een gerechte vrede) 



Ook was de populaire Deense volksdichter doordrongen van de tijdloze magische 
aantrekkingskracht van het Kerstfeest. Op zijn naam staat een reeks klassieke Deense 
kerstliederen, daaronder Julen har bragt velsignet bud en I sne står urt og busk i skjul. Uit 
hetzelfde jaar als Dejlig er jorden stamt Ingemanns Deense versie van Stille %acht, heilige 
%acht: Glade jul, dejlige jul, waarop ook Noorse versies teruggaan.4 

Als vertaler en bewerker van liedteksten was Ingemann dus een middelaar tussen de 
Duitse en de Scandinavische cultuur. Evenals Glade jul, dejlige jul zou ook Dejlig er jorden 
in de noordelijke buurlanden tot grote bekendheid komen. Maar het allerpopulairst werd 
Ingemanns pelgrimslied in Zweden. 
 
2. Zweden: Härlig är jorden 

 

Op 15 november 1884 verscheen In het Folkhögskolebladet een Zweedse vertaling van Dejlig 
er jorden, vervaardigd door de schrijfster Cecilia Bååth-Holmberg (1857–1920), met de titel: 
Härlig är jorden

5: 
 
Härlig är jorden, 
Härlig är Guds himmel, 
Skön är själarnas pilgrimsgång. 
Genom de fagra 
Riken på jorden 
Gå vi till paradis med sång. 
 
Tidevarv komma, 
Tidevarv försvinna, 
Släkten följa släktens gång. 
Aldrig förstummas 
Tonen från himlen 
I själens glada pilgrimssång.  
 
Änglar den sjöngo 
Först för markens herdar. 
Skönt från själ till själ det ljöd: 
Människa, gläd dig, 
Frälsarn är kommen, 
Frid över jorden Herren bjöd. 
 
De Zweedse vertaling blijft heel dicht bij het Deens, alleen de volgorde van de laatste drie 
regels is anders. Ook in Zweden werd het lied snel populair, niet alleen graag rond de Kerst 
ten gehore gebracht6, maar verrassend genoeg ook bij begrafenissen (waarbij de derde strofe 
soms achterwege wordt gelaten). Volgens een onderzoek uit het jaar 1997 is Härlig är jorden 
zelfs ‘den allra vanligaste psalmen vid begravingsgudstjänster i Svenska kyrkan’ (het meest 
gezongen lied bij uitvaartdiensten in de Zweedse Kerk); in een studie over Zweedse 
uitvaartliederen met de passende titel Gå vi till paradis med sång (2002) brengt de Lundse 
theologe Anna J. Evertsson deze bijzondere populariteit in verband met de hoopvolle, 
verzoenende inhoud van het lied. 
 Härlig är jorden werd aldus in het Zweeds een bekende titel, en als veelgeslaakte kreet 
tot een waar gevleugeld woord. In de succesvolle bioscoopfilm Så som i himmelen (2003) 
treedt het lied als leitmotiv op: in het Noord-Zweedse geboortedorp van dirigent Daniel wordt 
de eerste strofe meer dan eens door het kerkkoor gezongen. Het lied kan in dit melodrama 
worden gezien als een ‘aardse’ tegenhanger van de ‘hemelse’ titelsong. Deze en dergelijke 
toespelingen maken duidelijk dat het lied in Zweden van oudsher bekend en geliefd is.  
 



3.  ederland: Eeuwen geleden 

 
De derde etappe is Nederland, waar de melodie vooral bekend is geworden als het kerstlied 
Eeuwen geleden. De oudste vindplaats van dit fraaie kerstlied is het meisjesboek Onder het 
stroodak, waarmee de schrijfster Catharina van Hille-Gaerthé (1881-1958) op 34-jarige 
leeftijd haar debuut maakte. Deze intieme gezinsroman draait om het leven van de 
plattelandsarts Van Arlevoort en zijn gezin, met de kinderen Else, Josephine, Frits, Eduard en 
Liesbethje. Het verhaal beslaat ruim een jaar. De gezellige titel gaat terug op het rieten dak 
van het huis van het doktersgezin.7 
 Het sfeervolle hoogtepunt vormt de Kerstavond, als het gehele gezin zich na de 
kerkgang rond de versierde tafel met brandende kaarsen schaart. Onder orgelbegeleiding van 
grootmoeder wordt de bekende Silezische melodie aangeheven:  
 

 
 
Eeuwen geleden. In: Onder het stroodak (1915) 

 
“Zij luisterden allen naar den ouden, bekenden zang, die al zooveel jaren op aarde gezongen 
was en dien Grootmoeder al geleerd had aan háár kinderen, toen ze nog te klein waren om de 
woorden te lezen.”: met deze zin wordt in de roman de indruk gewekt dat Eeuwen geleden al 
generaties lang deel uitmaakt van het repertoire van de famile Van Arlevoort. Maar dat is een 
literaire illusie. In werkelijkheid is de schrijfster van Onder het stroodak tevens de auteur van 
de liedtekst. Hiervoor spreken verschillende aanwijzingen. 
 Ten eerste is de tekst van het lied soms nog ronduit stroef. Twee voorbeelden. In het 
eerste couplet valt het woordaccent van hemelsch (op de eerste lettergreep) niet samen met het 
melodische accent (op de tweede lettergreep). En ook de dubbele t in klinkt’t zacht zal de 
zingende familieleden niet zo gemakkelijk van de tong zijn gevloeid. Tegenwoordig wordt het 
lied anders gezongen. De beklemtoonde eerste lettergreep van hemelsch landt op de eerste 
klap van de maat, waarbij de buigings-e van het adjectief komt te vervallen. Het betekenisloze 



element ’t in klinkt’t zacht, dat slechts vooruitloopt op het grammaticale onderwerp Vreed’ op 
aard, is thans versmolten met de uitgang –t van klinkt. In de loop der tijd is door veelvuldig 
gebruik de manier van zingen dus natuurlijker en vloeiender geworden.8 De genoemde 
oneffenheden wekken de indruk dat de versie in Onder het stroodak nèt van de schrijftafel 
komt. 
 Ten tweede is het lied voorzien van een eenvoudige muzikale begeleiding. Maar als 
Eeuwen geleden voor de lezer anno 1915 werkelijk oud en bekend was geweest, had de 
uitgever zich deze moeite kunnen sparen! De bij de tekst afgedrukte muziek is een duidelijk 
signaal dat we hier te maken hebben met de eerste publicatie van een nieuw en tot dusver 
onbekend lied.9  
 Bij de muziek van Eeuwen geleden staat vermeld: Melodie van een middeleeuwschen 
Zweedschen Kerstpsalm. Aan deze aanduiding van tijd en plaats is tot dusver niet getwijfeld, 
integendeel, tot op de dag van vandaag vinden we deze bij het lied vermeld.10  Hier is een 
duidelijke aanwijzing dat de Silezische melodie Van Hille-Gaerthé via Zweden in handen is 
gekomen. De in het Nederlands tamelijk ongebruikelijke genre-aanduiding kerstpsalm (in 
plaats van: kerstlied) is daarbij vermoedelijk een eigen leenvertaling van de auteur (in het 
Zweeds is julpsalm het gewone woord voor ‘kerstlied’). 
 Biografische gegevens ondersteunen het vermoeden dat de Duitse melodie in 
Nederland is beland langs de omweg van Zweden. Autobiografische jeugdherinneringen aan 
de IJsselstad Zwolle, in de jaren ’50 geschreven voor de Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant en na haar dood in boekvorm gepubliceerd onder de titel Zwolse 
mijmeringen, Herinneringen aan de jaren 1881-1914, tonen Van Hille-Gaerthé als een 
enthousiast muziekliefhebster. In het Zwolse muziekwereldje was de muzikaal onderlegde 
onderwijzeres sinds haar jonge jaren erg actief. We lezen van pianolessen, van de 
zondagsschool, die ze als kind bezocht en waar ze als volwassene pro deo les gaf, van een 
vierstemmig meisjeskoortje, van bezoeken en logeerpartijen bij vrienden en familie waar 
gretig werd gezongen en gemusiceerd, van concerten, huiskamerorgels, zangbundels, van 
wekelijkse repetities en jaarlijkse oratoria van de gemengde zangvereniging St. Cecilia, 
waarin ze als alt meezong. 
 Samen met haar man, de classicus-archeoloog G.E.W. van Hille (1872-1944), 
ondernam de schrijfster ’s zomers graag reizen door Europa. In de Zwolse mijmeringen wordt 
verhaald hoe ze nog vóór haar huwelijk, in 1903, Kopenhagen bezocht. Als gepassioneerd 
muziekliefhebster en zondagsschooljuf zal ze de levendige Scandinavische zangcultuur gretig 
en met een welhaast professionele belangstelling in ogenschouw hebben genomen.11 Aldus 
lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het lied Härlig är jorden op een reisje naar Zweden of via 
vrienden die daar geweest waren, onder haar aandacht is gekomen. 
 Deze hypothese wordt plausibeler als we proberen de door de schrijfster 
geraadpleegde Zweedse bron nader te bepalen. Omdat het Nederlandse lied in 1915 werd 
gepubliceerd, komen de bundels van de Zweedse kerk, die Härlig är jorden immers pas na 
1920 opnemen, niet in aanmerking. Gezien het feit dat Van Hille-Gaerthé de melodie 
middeleeuwsch en Zweedsch noemt, moet haar bron een niet-kerkelijk Zweeds liedboek zijn 
geweest dat voor 1915 is verschenen en waarin Härlig är jorden als middeleeuws en 
oorspronkelijk Zweeds wordt gepresenteerd. 
 Onder de vele Zweedse liedbundels die aan het begin van de twintigste eeuw zijn 
verschenen, bevinden zich inderdaad uitgaves die aan deze critera voldoen. Illustratie 3 toont 
een versie uit het Svensk Söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster (1908), 
waarvan de muziek opvallende overeenkomsten vertoont met het Nederlandse lied in Onder 
het stroodak: 
 



 
 
Härlig är jorden. In: Svensk Söndagsskolsångbok (1908) 

 
Het valt op dat het lied wordt gedateerd op de Middeleeuwen: 1200-talet (13e eeuw). Omdat 
er bij dit lied verder niets over de herkomst staat, kon uit deze (of uit een dergelijke12) uitgave 
gemakkelijk de indruk ontstaan dat de originele melodie middeleeuws was en oorspronkelijk 
uit Zweden kwam.  
 Autobiografische gegevens, de herkomstaanduiding in de roman en de Zweedse 
zangbundels zelf versterken aldus het vermoeden dat Van Hille-Gaerthé de muziek van 
Eeuwen geleden – misschien met enkele eigen aanpassingen – heeft overgenomen uit een 
Zweedse bundel. 
 Tot zover de muziek. Als we nu vervolgens de teksten van de liederen vergelijken, 
blijkt het Nederlandse kerstlied geen integrale en slaafse vertaling uit het Zweeds te zijn, maar 
een vrije omwerking van alleen het laatste couplet. De eerste twee coupletten van Härlig är 
jorden, die de pelgrimage van de mens naar het paradijs tot thema hebben, zijn overgeslagen. 
In plaats daarvan is de kerstthematiek van het derde couplet creatief opgepakt en in twee 
coupletten breder uitgewerkt. In het eerste couplet van Eeuwen geleden worden de herders 
genoemd, die eeuwen geleden als eersten het nieuws van Jesus’ geboorte te horen kregen en 
zich op weg begaven naar de stal. Toegevoegd zijn de klassieke kerstmotieven van de moeder 
en het kind. In het tweede couplet worden ‘wij’ geïntroduceerd, die net als de herders om de 
kribbe staan geschaard. Een opvallende overeenkomst bij de al met al heel vrije omgang met 
het origineel  is, dat zowel het Zweedse als het Nederlandse lied in de laatste regel eindigen 
op een ‘Vrede op aarde’ (naar Lucas 2:14). 



 Omdat in het Nederlandse kerstlied het accent op de herders ligt, kunnen we Eeuwen 
geleden plaatsen bij het genre van de zgn. herdersliederen. Deze zijn door de gebroeders 
Thijm al in 1852 aangewezen als een eigen groep binnen de Nederlandstalige 
kerstliedtraditie.13 Niet alleen in Onder het stroodak, maar ook in haar latere kerstboeken 
Heilige Kerstnacht (1928), Advent (1949) en In ’t midden van de nacht (1955) blijkt Van 
Hille-Gaerthé overigens welhaast gefascineerd door het kerstverhaalmotief van de herders.14 
 
4. Ter afronding 

 
Het loflied op Jesus: Schönster Herr Jesu werd door Hoffmann von Fallersleben en Ernst 
Richter uit de Silezische volksmond opgetekend en in 1842 voor het eerst gepubliceerd. In 
1850 werd het Silezische lied tijdens de Sleeswijk-Holsteinse oorlog door de Deense dichter 
Bernhard Ingemann bewerkt tot een pelgrimslied Dejlig er jorden, dat in heel Scandinavië 
bekend werd, met name in Zweden onder de titel Härlig är jorden, sfeervol kerstlied en 
troostrijk-hoopvol treurlied tegelijk. Vermoedelijk op basis van de derde strofe van de 
Zweedse vertaling van het Deense lied kwam het in 1915 tot een tweede ingrijpende 
omwerking in het Nederlands, door de schrijfster van kinder- en jeugdboeken Catharina van 
Hille-Gaerthé, thans als het kerst-herderslied Eeuwen geleden, waarin een verlangen naar 
vrede tot uitdrukking werd gebracht dat in het jaar 1915 net zo actueel was als in 1850 of in 
2008.15 Maar terwijl de Deen Ingemann in 1850 werd geïnspireerd door het idee een oude 
Duitse kruisvaardershymne te bewerken, verkeerde de Nederlandse schrijfster Van Hille-
Gaerthé in 1915 in de veronderstelling dat ze een middeleeuwse Zweedse kerstmelodie voor 
zich had. Bevleugeld door deze misverstanden schreven beide auteurs op de fraaie Silezische 
melodie nieuwe liedteksten, die in Scandinavië en in Nederland tot op de dag van vandaag 
door miljoenen mensen worden gezongen.16  
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Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur en Geschichte der Deutschen im östlichen 

Europa 15 (2007). München 2008, pp. 11-25. Voor in deze versie verwerkte aanvullende gegevens ben ik dank 
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een eigen bewerking voor tweestemmig koor met pianobegeleiding publiceerde: In de Kerstdagen, Een bundel 
geliefde Kerstmelodieën met hollandschen tekst, bewerkt voor tweestemmig Vrouwen- en Kinderkoor met 

begeleiding van Piano of Orgel, Opus 72. Utrecht 1919, nr. 1: “Oud-Zweedsche Kerstmelodie”. Recentere 
voorbeelden: Kinderen van één vader (vgl. noot 8), nr. 63: “Oude Zweedse melodie”; Midden in de Winternacht, 
De mooiste bekende en onbekende liedjes rond Kerstmis, %ieuwjaar en Driekoningen. Samenstelling: Ria van 
Gelder. Purmerend 1996 (Volkskundige Monografieën) : “kerstlied uit Zweden” (p. 203); cd KRO-Kerstconcert 
(1997, EMI 4 93031 2): “oud Zweeds kerstlied”; programma van het Kerstconcert van de Heiloose 
muziekvereniging Eensgezind, 16 december 2005: “Zweeds kerstlied”. 
11 De Scandinavische liedcultuur werd rond de eeuwwisseling ook door anderen met belangstelling 
gadegeslagen. Praktisch gelijktijdig met Van Hille-Gaerthé was de dominee G.F. Haspels op rondreis in 
Scandinavië. Na een bezoek aan de Höjskole in Lyngby prees hij het intensieve zangonderwijs op de Deense 
scholen, ook omdat hier meer dan in Nederland aan nationaal liedgoed werd gedaan: “Dat op het leerplan der 
meisjes geen zang voorkwam, gelijk op dat der jongens wel, was hoogst natuurlijk, daar het vanzelf sprak dat zij 
hun Sangbog for höjskoler og landbrugsskoler – 579 nos., allemaal nationale poëzie! – altijd bij zich hadden. 
Want die Grundtvigsche geest wordt er niet ingepreekt, maar ingezongen, en dan nog eens ingezongen. Zonder 
zingen gaat het leven eenvoudig niet." Tot zijn grote vreugde kreeg hij ten afscheid een zangbundel cadeau: "En 
toen ik dan ook afscheid moest nemen, beladen met allerlei boekgeschenken, was het schoonste gastgeschenk, 
dat de directeur mij wist te geven, een nog bijna nieuw exemplaar van het Sangbog.” (Scandinavische 
reisschetsen. Nijkerk [1904], pp. 17-18). 
12 Een andere mogelijke bron is het Svensk söndagsskolsångbok till bruk för skolor och barngudstjänste, Musik 
med text. Första upplagan. Stockholm 1910, nr. 22. Hier staan Skönaste Jesus en Härlig är jorden samen op een 
dubbele bladzijde, gepresenteerd als ‘Pilgrimshymn från 12:te årh.’, zonder verdere aanduiding van het land van 
herkomst, en eveneens met enkele frappante overeenkomsten in de muzikale begeleiding. 
13 Oude en %ieuwere Kerstliederen benevens gezangen en liederen van andere hoogtijden en heiligedagen, 
alsook van de Advent en de Vasten, gerangschikt naar de orde van het Kerkelijk Jaar [...]. Ten dienste der 
zangchoren en katholieke huisgezinnen bewerkt door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en Lamb. Joann. Alberdingk 
Thijm. Amsterdam 1852, p. xx. 
14 Vgl. de verhalen Heilige Kerstnacht, De handen van Boës, De herdertjes, Jerome en het schaap, Het eerste 
kerstkoraal en Dichtbij het Kerstverhaal. Het verhaal Het eerste kerstkoraal is in dit verband in liedpoëticaal 



                                                                                                                                                         
opzicht veelzeggend: "...een lied behoort aan de Eeuwigheid, een lied leeft verder, veel langer dan hij, die het 
zingende aan de wereld gaf; een lied heeft een wonderlijke kracht, een lied kan troosten en het is in staat een 
harde wil te buigen; een lied brengt mensen samen in rouw en vreugde, een lied wekt vriendschap en liefde, een 
lied zuivert het hart, ook het boze hart. (...) Mensen hebben het gezongen, mensen hebben het opgevangen van 
elkaar en doorgegeven aan anderen. Later hebben mensen woorden bij het lied gemaakt.", C.M. van Hille-
Gaerthé: Advent, Zeven Kerstvertellingen. Tweede druk. Leiden 1950, pp. 17-19 
15 Van Hille-Gaerthés kerstlied Eeuwen geleden is tot dusver de oudste vindpaats van de Silezische melodie in 
Nederland, en vormt tevens de enig bekende bewerking naar het Zweeds. Later is het lied ook via andere wegen 
in Nederland bekend geworden. In 1916 vervaardigde Johannes de Heer (1866-1961) voor de door hemzelf 
samengestelde Kerstzangbundel een vertaling direct uit het Duits. Uit de chronologische ordening van Dierb’re 
Heer Jezus in de Kerstzangbundel blijkt dat De Heer (evenals Ingemann) veronderstelde dat het een 
middeleeuws lied was. Met geringe wijzigingen nam De Heer Dierbre Heer Jesus later op in zijn zeer bekende 
Zangbundel (zie. bv. 16e druk 1949, nr. 737). De hymnoloog/theoloog H. Hasper publiceerde in 1935-1937 in 
Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeeuwen met Schoon is de aarde (nr. 146) en Jezus, mijn 
Heiland (nr. 549) twee vrije bewerkingen naar het Deens en naar het Duits. Haspers liedteksten werden 
overgenomen in de baptistische Lofzangen en Gebeden, Psalmen en geestelijke liederen ten dienste van de Unie 
van Baptistengemeenten in %ederland voor eeredienst, vereenigingsleven, school, huisgezin, evangelisatie 

(1940, nr. 228 en nr. 57). In het register bij een latere uitgave van de Lofzangen en Gebeden (deel I, 1951) verzet 
Hasper zich tegen de wijdverbeide mening dat het lied een middeleeuws kruisvaarderslied zou zijn (p. 375). In 
de meest recente uitgave van de baptistische bundel, Liederen voor Gemeentezang (2000), is Jezus, mijn Heiland 
nog steeds aanwezig (nr. 84). Een andere bewerking uit het Duits werd onder de titel Schoonste Heer Jezus 
opgenomen in Psalmen en gezangen voor den eredienst der %ederlandsch Hervormde Kerk (1938, nr. G 221). 
Dit lied stond vermoedelijk model voor Jezus, mijn schoonste, hoogste der heren in het Liedboek van de Kerken 
in Suriname (1999, nr. 212). De theoloog/dichter Willem Barnard (geb. 1920) publiceerde in 1991 met Wij van 
de aarde een vrije bewerking naar het Deens (Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van %ederland. 
Hilversum 1991 (22007), nr. 605). De meest recente Nederlandstalige versie, Schoonste Heer Jezus van Kees 
Kraayenoord (2007), vertoont als herderslied een aantal duidelijke overeenkomsten met Eeuwen geleden (Kees 
Kraayenoord & Band: God met ons. Met medewerking van Gospel Boulevard & kardinaal Simonis. Ecovata 
2007, nr. 4). 
16 In de Angelsaksische wereld staat de Silezische melodie bekend als Crusaders’ Hymn. Vertalingen uit het 
Duits door Joseph August Seiss (Beautiful Savior! King of Creation!) en Lilian Stevenson (Fairest Lord Jesus, 
Lord of all creation) in o.a. The Hymnal 1916 (nr. 356), The Church Hymnal Revised (1920, nr. 468), The Book 
of Common Praise, Revised (1938, nr. 604), The Hymnal 1940 (nr. 346), The Hymn Book of the Anglican Church 
of Canada and the United States of America (1971, nr. 46), The Hymnal 1982 (nr. 383 en 384), Hymns for 
Today’s Church, second edition (1988, nr. 209), Common Praise, Anglican Church of Canada (1998, nr. 619), 
Together in Song, Australian Hymn Book II (1999, nr. 203), Sing Glory: Hymns, Psalms and Songs for a %ew 
Century (1999, nr. 199), Complete Common Praise (1999, nr. 823) alsmede The Church Hymnal (Church of 
Ireland), Fifth Edition (2000, nr. 88). 


