
 

Joy to the world 

Joy to the world! the Lord is come; 
Let earth receive her King; 
Let every heart prepare him room, 
And heaven and nature sing, 
And heaven and nature sing, 
And heaven, and heaven, and nature sing. 

Joy to the world! the Saviour reigns; 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills, and plains 
Repeat the sounding joy, 
Repeat the sounding joy, 
Repeat, repeat the sounding joy. 

He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove 
The glories of His righteousness, 
And wonders of His love, 
And wonders of His love, 
And wonders, wonders, of His love. 

Er is een Kindeke  

Er is een Kindeke geboren op aard (2x) 

't Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis (2x) 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis (2x) 

Er is een Kindeke geboren in 't strooi (2x) 
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi (2x) 

't Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 
En 't wenst ons allen een zalig Nieuwjaar (2x) 

Hoor de engelen zingen d'eer 

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 



 

 

Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
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.  
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!  
 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
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!  
 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
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! 

Silent night, holy night  (vers 1 Engels) 

Silent night, holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon Virgin, Mother and Child 
Holy Infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace 

(verzen Nederlands) 

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.  
 
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!  

Deck the hall 

Deck the halls with boughs of holly 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
'Tis the season to be jolly 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Don we now our gay apparel 
Fa-la-la, la-la-la, la-la-la 
Troll the ancient Yule-tide carol 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
 
See the blazing Yule before us 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Strike the harp and join the chorus 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Follow me in merry measure 
Fa-la-la, la-la-la, la-la-la 
While I tell of Yule-tide treasure 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
 
Fast away the old year passes 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Hail the new year, lads and lasses 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Sing we joyous, all together 
Fa-la-la, la-la-la, la-la-la 
Heedless of the wind and weather 
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 

 
Jingle bells 

Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
O'er the fields we go 



Laughing all the way 
Bells on bobtails ring 
Making spirits bright 
What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight 
 

refrein 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, hey 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh 

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 you'll take the lead 
refrein 

We wish you 

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 

 


