
 
Maa on niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas, 
ihana on sielujen toiviotie. 
Maailman kautta 
kuljemme laulain, 
taivasta kohti matka vie. 
 
 
Kiitävi aika, 
vierähtävät vuodet, 
miespolvet vaipuvat unholaan. 
Kirkasna aina 
sielujen laulun 
taivainen sointu säilyy vaan. 
 
 
Enkelit ensin 
paimenille lauloi, 
sielusta sieluhun kaiku soi: 
Kunnia Herran, 
maassa nyt rauha, 
kun Jeesus meille armon toi. 

esittää 

Aika: 

Pvm: 

 



Arkihuolesi kaikki heitä sä v.Leevi Mädetojä, sän. Alpo Noponen        

 Jeesuslapsi suloinen sä v.Ilmäri Hännikäinen, sän. Eino Sormunen              

 Me käymme joulun viettohon sä v. Märtti Turunen, sän. Mäuno Isolä                                                                                        

On maassa hanget puhtahat sä v. Vä ino  Hännikäinen, sän. Immi Hellen,                                                                

sov. Ilkkä Kuusisto                                                                                                                                              

Jubilate sä v. Dmitri Bortniänski, sän. Aune Krohn, sov. Ilkkä Kuusisto                                    

Hiljainen joululaulu sä v.sän. Märtti Helä                                              

Rauhaa vain rauhaa sä v. Ahti Sonninen, sän. Une Häärnojä 

Joulupukki kolkuttaa sä v. J.Sibelus, sän. Z.Topelius, suom. (1.) J.Snellmän,                                             

suom, (2.-4.) Iltä Koskimies, sov. Hännu Ikonen                                                                                 

Mummon enkelit sä v. Liisä Mätveinen, sän. Hännele Huovi              

   Yhteislaulu: En etsi valtaa loistoa 

Hiljainen Gloria sä v. sän. Antti Nissilä                                                               

Jul, jul, strålande jul sä v. Gustäv Nordqvist, sän. Edvärd Evers,                                                                

sov. Hännu Ikonen, suom. Sämppä P. Asuntä                                                                                    

Varpunen jouluaamuna sä v. Otto Kotiläinen, sän. Z,Topelius,                                                                      

suom. K.A. Hougberg, sov. Merjä Räjälä – soolo: Ville Tipuri                                                                                                          

Joulun lintu sä v. Liisä Mätveinen, sän. Hännele Huovi                                                                                 

On hanget korkeat nietokset sä v. Jeän Sibelius, sän. Vilkku Joukähäinen,                                                 

sov. Merjä Räjälä                                                                                                                                                      

Valkeaa sä v.sov. Siljä Kuoppälä, sän. Nelli Nymän                      

Tule joulu kultainen sä v. Aärno Räninen, sän. Seppo Mättilä,                                             

sov. Ilkkä Kuusisto                                                                                                                                   

Joulun kellot sä v. P.J. Hännikäinen, sän. Helmi Auvinen 

 Yhteislaulu: Maa on niin kaunis 

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan; 
Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan! 
Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo! 
Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan! 

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu! 
Jumalan sanan valoa, joss' sieluin kirkastuu! 
Tuo kotihin, jos pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin! 
Jumala sanan valoa, ja mieltä jaloa! 

Luo köyhän niinkuin rikkahan saa joulu ihana! 
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa! 
Sua halajan, Sua odotan, Sä Herra maan ja taivahan! 
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo! 

http://www.sommelokuoro.fi/salaiset/Nuotit/Varpunen%20jouluaamuna.pdf

