Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Refrein Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij
aanbidden die Koning.
De hemelse englen riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedige
schreden! Refrein
Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk kind, gewonden in de
doeken! Refrein
De herdertjes lagen bij nachte. Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte . Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen. Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen . 't liep tegen het nieuwe jaar
Toen zij er te Bethlehem kwamen .Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen . Een straal uit het kribje benee
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen . En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen . En knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde het kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden hun schaapkens aan d`engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden . Wij wachten het nieuwe jaar.
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Refrein:Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom
horen: Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Refrein:
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Refrein:
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Refrein: Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen Christus is geboren!

Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard. Er is een kindeke geboren op aard.
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal. ‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
Er is een kindeke geboren in ’t strooi. Er is een kindeke geboren in ’t strooi.
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi. ‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi.
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar. ‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar.
‘t Wenst ons een zalig nieuwjaar. ‘t Wenst ons een zalig nieuwjaar
We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas. And a happy new year
Good tidings we bring. To you and your kin
We wish you a merry Christmas. And a happy new year

Evt. Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
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Dashing thro' the snow, in a one-horse open sleigh
O'er the fields we go, laughing all the way
Bells on bob-tails ring, making spirits bright
what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight
Refrein : Jingle bells, Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
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Now the ground is white. Go it while you're young
Take the girls tonight. And sing this sleighing song
Just get a bob tailed bay two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh. And crack! you'll take the lead.
Refrein : Jingle bells, Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
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