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Met medewerking van Praiseband The Bridge 

 
 
What a beautiful name: 
 
You were the Word at the beginning,    U was het Woord in het begin,  
One with God, the Lord Most High.    Eén met God, de Allerhoogste Heer 
Your hidden glory in creation,     Verborgen glorie in de schepping, 
now revealed in You our Christ.     Is nu geopenbaard in U onze Christus. 
 

What a beautiful name it is,      Wat een prachtige naam is het, 
what a beautiful name it is,     De naam van Jezus Christus, 
the name of Jesus Christ, my King.    Mijn Koning! 
What a beautiful name it is.      Niets is ermee te vergelijken. 
Nothing compares to this.     Wat een prachtige naam is het, 
What a beautiful name it is, the name of Jesus.   De naam van Jezus. 
 

You didn't want heaven without us,    U wilde geen hemel zonder ons, dus 
so Jesus, You brought heaven down.    Jezus, u bracht de hemel naar  
My sin was great, Your love was greater. beneden. Mijn zonde was groot,  
What could separate us now?     Uw liefde was groter. Wat zou ons nu  

kunnen scheiden? 

 

What a wonderful name it is,      Wat een heerlijke naam is het, 
what a wonderful name it is,     De naam van Jezus Christus,  
the name of Jesus Christ, my King.    Mijn Koning! 
What a wonderful name it is.     Wat een heerlijke naam is het, 
Nothing compares to this.     Niets is ermee te vergelijken. 
What a wonderful name it is, the name of Jesus.  Wat een heerlijke naam is het, 
What a wonderful name it is, the name of Jesus.  De naam van Jezus. 
 

Death could not hold You,      De dood kon U niet tegenhouden, 
the veil tore before You.     het doek scheurde open. 
You silenced the boast of sin and grave.    U bracht de opschepperij van zonde  

en graf tot zwijgen. 
The heavens are roaring      De hemel buldert 
the praise of Your glory.     de lof van Uw heerlijkheid. 
For You are raised to life again.     Want U bent weer tot leven gewekt. 
 
You have no rival, You have no equal.    U heeft geen rivalen en geen gelijke 
Now and forever, God, You reign    Nu en voor altijd, God, U regeert 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory.   Van U is het Koninkrijk en de glorie. 
Yours is the Name above all names.    Uw naam is de naam boven alle  

namen! 
 

 

 

 

 

 



 

What a powerful name it is,       Wat een krachtige naam is het, 
what a powerful name it is,     De naam van Jezus Christus,  
the name of Jesus Christ, my King.    Mijn Koning! 
What a powerful name it is.     Wat een krachtige naam is het, 
Nothing can stand against.     Niets kan tegen U opstaan. 
What a powerful name it is, the name of Jesus.   Wat een krachtige naam is het, 
        de naam van Jezus. 
 

You have no rival, You have no equal.    U heeft geen rivalen en geen gelijke 
Now and forever, God, You reign    Nu en voor altijd, God, U regeert 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory.   Van U is het Koninkrijk en de glorie. 
Yours is the Name above all names.    Uw naam is de naam boven alle  

namen! 
 

Holy! Holy are You, Lord God Almighty!    Heilig bent U, Here God Almachtig! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.   Waardig is het Lam! 
You are holy! Holy, are You, Lord God Almighty!  Heilig bent U, Here God Almachtig! 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.   Waardig is het Lam! 
You are holy!       U bent heilig! 
 

What a beautiful name it is,      Wat een prachtige naam is het, 
what a beautiful name it is,     De naam van Jezus Christus, 
the name of Jesus Christ, my King.    Mijn Koning! 
What a beautiful name it is.      Niets is ermee te vergelijken. 
Nothing compares to this.     Wat een prachtige naam is het, 
What a beautiful name it is, the name of Jesus.   De naam van Jezus. 
What a beautiful name it is, the name of Jesus.   De naam van Jezus.  
What a beautiful name it is, the name of Jesus.   De naam van Jezus. 
 

 

Maria had je door: 
 
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 

Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 

Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 

Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 
 

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op 

De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 
 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 

Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 

Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God? 

De baby in je armen is waarlijk God met ons. 
 
 



Wijs mij de weg naar Bethlehem: 
 
Wijs mij de weg naar Bethlehem,      

het lijkt zo eindeloos ver.  
In deze nacht hoor ik een stem, 
zie ik een licht, een ster.  
Vertel mij dan tot wie ik ga; 
een Koning, kwetsbaar klein, 
die wacht tot ik naar binnenga 

om dichtbij Hem te zijn. 
 

Wijs mij de weg naar Bethlehem,     

mijn Koning tegemoet. 
Als nergens anders plaats meer is,  
leid mij dan naar U toe.  
Toon mij hoe U Verlosser bent     

als Koning, zonder kroon.  
U heeft uw rijkdom afgelegd: 
Zo bent U Mensenzoon. 
 

In deze nacht aanbid ik hem,      
zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik hem, 
mijn koning die ‘k vereer.  
U toont het beeld van God aan mij,     
zijn menselijk gezicht.  
O kind van vrede, Gods geheim,  
dat heel mijn hart verlicht. 
O kind van vrede, Gods geheim,  
dat heel mijn hart verlicht. 
 

 

Welcome to our world: 
 
Tears are falling, hearts are breaking.    Tranen vallen, harten breken. 
How we need to hear from God.    Wij verlangen naar Uw stem. 
You've been promised.      Lang beloofd,  
We've been waiting.      opeens verschenen. 
Welcome Holy Child,       Welkom, Heilig kind. 
Welcome Holy Child. 
 
Hope that You don't mind our manger.    Bent U met een stal tevreden? 
How I wish we would have known.    Heer, Uw komst heeft ons verrast. 
The long-awaited Holy Stranger,    Onverwachte vriend en vreemde: 
make Yourself at home.      wees bij ons te gast. 
Please, make Yourself at home. 
 
Bring Your peace into our violence.    Breng Uw vrede in het geweld. 
Let our hungry souls be fed.     Voed onze hongerige ziel. 
Word now breaking heaven’s silence.    Uw woord verbreekt de hemelse  
Welcome to our world.       stilte.  
Welcome to our world.      Welkom hier bij ons. 



 
Fragile fingers sent to heal us,     Heilig kind voor ons geboren, 
tender brow prepared for thorns.    Gods volmaakte evenbeeld: 
Tiny heart who’s blood will save us    hoofdje, veel te klein voor doornen; 
unto us is born.       handje dat ons heelt 
Unto us is born.       Handje dat ons heelt. 
 
So wrap our injured flesh around you.    In een lichaam als het onze 
Breathe our air and walk our sod.    haalt U adem, deelt ons lot. 
Take our sin and make us holy,     Maak ons heilig, vrij van zonden, 
perfect Son of God,      Jezus, zoon van God 
perfect Son of God,      Welkom hier bij ons. 
Welcome to our world. 
 

Stille nacht: 
 
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 G'Uw rijkdom ontzegd, 
wordt G'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! 
 

What a glorious night: 

The shepherds came to see the baby,   De herders kwamen om de baby te zien 
stood by his mother’s side.    Stonden aan zijn moeder’s zijde. 
Here laid the Savior inside a manger.   Hier ligt de Redder in een kribbe. 
Oh what a glorious night.     Wat een glorieuze nacht! 
Oh what a glorious night. 
 
I hear the angels singing,     Ik hoor de engelen zingen: “halleluja!  
“Hallelujah! Let the earth receive her king!”  Laat de aarde haar koning ontvangen!” 
I know that Love has come.    Ik weet dat liefde is gekomen. 
Sing it out, Jesus Christ is born!    Zing het uit, 
Jesus Christ is born!     Jezus Christus is geboren! 
 
  



 
The shepherds wondered,    De herders waren verwonderd, 
 they couldn’t hide it,      ze konden het niet verbergen,  
told ev’ryone in sight.     ze vertelden het aan iedereen. 
All were amazed when they heard    Iedereen was verbaasd toen ze hoorden  
how God came down on the glorious night.  hoe God naar de aarde was gekomen  
God came down on the glorious night   Hij kwam op aarde in deze glorieuze nacht! 
 
I hear the angels singing,     Ik hoor de engelen zingen: “halleluja!  
“Hallelujah! Let the earth receive her king!”  Laat de aarde haar koning ontvangen!” 
I know that Love has come.    Ik weet dat liefde is gekomen. 
Sing it out, Jesus Christ is born!    Zing het uit, 
Jesus Christ is born!     Jezus Christus is geboren! 
 
Glorious, glorious, what a glorious night.  Glorieus, Glorieus, 
Glorious, glorious, what a glorious night.  wat een glorieuze nacht! 
 
I hear the angels singing,     Ik hoor de engelen zingen: “halleluja!  
“Hallelujah! Let the earth receive her king!”  Laat de aarde haar koning ontvangen!” 
I know that Love has come.    Ik weet dat liefde is gekomen. 
Sing it out, Jesus Christ is born!    Zing het uit, Jezus Christus is geboren!  
I hear the angels singing,     Ik hoor de engelen zingen: “halleluja!  
“Hallelujah! Let the earth receive her king!”  Laat de aarde haar koning ontvangen!” 
I know that Love has come.    Ik weet dat liefde is gekomen. 
Sing it out, Jesus Christ is born!    Zing het uit, 
Jesus Christ is born!     Jezus Christus is geboren! 
 
All is calm now, all is quiet.    Alles is kalm en rustig.    
A star shining in the sky.    Een ster schijnt aan de hemel. 
Below in Bethlehem, the King is sleeping  Daar beneden, in Bethlehem, 
Oh what a glorious night.    slaapt de Koning. 
Oh what a glorious night.    Wat een glorieuze nacht! 

 

Angels from the realms of glory: 

Angels from the realms of glory,   Engelen uit het rijk der glorie  
wing your flight o'er all the earth.   vliegen over heel de aarde. 
You who sang creation’s story    Jullie die het verhaal van de schepping   
now proclaim Messiah’s birth.    hebben bezongen verkondigen nu de  

geboorte van de Messias. 
 
Come and worship, come and worship,   Kom laten wij aanbidden, die Koning! 
worship Christ the newborn King. 
  

Shepherds in the field abiding    De herders in het veld waken ‘s nachts 
watching o'er your flocks by night.   over hun kudde. 
God with man is now residing,    God verblijft nu onder de mensen,  in de  
yonder shines the infant light.    verte schijnt het prille licht. 
  

Come and worship, come and worship,   Kom laten wij aanbidden, die Koning! 
worship Christ the newborn King. 
  



Emmanuel, Emmanuel,     Immanuël, Immanuël 
You are the God who saves us,    U bent de God die ons redt, 
worthy of all our praises.    onze lof waardig! 
Emmanuel, Emmanuel,     Immanuël, Immanuël  
come have Your way among us.    Kom hier bij ons, 
We welcome You here, Lord Jesus   Wij heten U welkom Heer Jezus. 
Come have Your way among us 
We welcome You here, Lord Jesus. 
   

Come and worship,     Kom laten wij aanbidden, die Koning! 
worship Christ the newborn King.   God is met ons, Zijn liefde is hier. 
God is with us, even now His love is here.   
Come and worship, 
worship Christ the newborn King. 
God is with us, even now His love is here. 
His love is here! 
  

Emmanuel, Emmanuel,     Immanuël, Immanuël 
You are the God who saves us,    U bent de God die ons redt, 
worthy of all our praises.    onze lof waardig! 
Emmanuel, Emmanuel,     Immanuël, Immanuël  
come have Your way among us.    Kom hier bij ons, 
We welcome You here, Lord Jesus   Wij heten U welkom Heer Jezus. 
Come have Your way among us 
We welcome You here, Lord Jesus. 
 
Emmanuel      Immanuël 
Emmanuel 
Emmanuel 
Emmanuel 

 
Nu daagt het in het oosten: 

Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 



I heard the bells: 
 
I heard the bells on Christmas Day.    Ik hoor de bellen op Kerstdag. 
their old familiar carols play;     Ze spelen de bekende liedjes 
and mild and sweet their songs repeat    Ze herhalen de liedjes over 
of peace on earth, good-will to men.    vrede op aarde, in de mensen een 
        welbehagen. 
  

And the bells are ringing:     De klokken luiden, ze zingen als 
Like a choir they're sing-ing:      een koor, ik hoor het in mijn hart: 
In my heart I hear them:      vrede op aarde, in de mensen een 
Peace on earth, good-will to men.    welbehagen.  
  

And in despair I bowed my head,    In de wanhoop buig ik mijn hoofd, 
“There is no peace on earth,” I said,    Ik zei: “Er is geen vrede op aarde,  
“For hate is strong and mocks the song    de haat is sterk en bespot het lied 
of peace on earth, good-will to men.”     over vrede op aarde.” 

   

But the bells are ringing:      Maar de klokken luiden, als een 
Like a choir, they’re singing:      koor zingen ze.  
Does anybody hear them?      Hoort iemand ze? Vrede op aarde 

“Peace on earth, good-will to men.”    in de mensen een welbehagen. 
  

Then rang the bells more loud and deep:   Toen luidden de klokken harder: 
“God is not dead, nor does He sleep;    God is niet dood, Hij slaapt niet. 
the wrong shall fail, the right prevail    Het verkeerde zal falen, het goede  
with peace on earth, good-will to men.”    zal zegevieren met vrede op  
        aarde, in de mensen een  

welbehagen. 
  

Then ringing, sing-ing on its way,    Het gezang ging verder terwijl de 

the world revolved from night to day.    wereld van nacht naar dag draaide. 
A voice, a chime, a chant sublime    Een stem, een klokkenspel en een  
of peace on earth, good-will to men.    subliem gezang van vrede op aarde in  

de mensen een welbehagen. 
 
And the bells they're ringing:      En de klokken luiden,  
Like a choir, they're sing-ing:      als een koor zingen ze. 
With our hearts, we'll hear them:     Met heel ons hart horen we het: 
 “Peace on earth, good-will to men.”    vrede op aarde, in de mensen een  

welbehagen. 
  

Do you hear the bells? They're ringing:     Hoor je de klokken? Ze klinken zoals 

like the angels sing-ing:      de engelen zingen. 
Open up your heart and hear them:     Stel je hart open en hoor ze: 
“Peace on earth, good-will to men.”    vrede op aarde, in de mensen een  

welbehagen. 
  

Peace on earth.       Vrede op aarde, 
Peace on earth.       Vrede op aarde, 
Peace on earth, good-will to men.    Vrede op aarde in de mensen een  

welbehagen. 



O Holy night: 
 

O holy night, the stars are brightly shining.   Licht in de nacht, een ster schijnt. 
It is the night of our dear Saviour's birth.   Dit is de nacht van de geboorte van  
Long lay the world in sin and error pining   onze Heiland.  De wereld was gehuld 
'til He appeared and the soul felt its worth.   in zonde. Tot Hij kwam en het kwaad  

overwon. 
 
The thrill of hope the weary world rejoices,   Nieuwe hoop is Hij ons komen  
and yonder breaks a new and glorious morn.   brengen. Stralend breekt die nieuwe  

morgen aan. 
 
Fall on your knees, oh hear the angel voices.   Val voor Hem neer en hoor de  
O night divine! O night when Christ was born.   engelen zingen. Wat een goddelijke  

nacht toen Jezus werd geboren.  
  

Truly He taught us to love one another.    Wat Hij ons leert is geven om een  
His law is love and His gospel is peace.    ander. Zijn wet is liefde en Zijn  
Chains shall He break for the slave is our brother,  evangelie is vrede. Hij breekt de  
and in His name all oppression shall cease.   banden, de slaaf is onze broeder 
        en in Zijn naam zal aan alle  

onderdrukking een einde komen. 
 
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we.   In dankbaarheid heffen wij liederen  
With all our hearts we praise His holy name.   aan. En met heel ons hart prijzen wij
        Zijn heilige naam. 
 
Christ is the Lord, oh praise His name forever.   Christus is de Heer, Prijs Zijn naam  
His power and glory evermore proclaim    voor eeuwig en verkondig voor altijd 
His pow’r and glory evermore proclaim.    Zijn macht en majesteit. 
  

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

  

Fall on your knees, oh hear the angel voices.   Val voor Hem neer en hoor de  
O night divine! O night when Christ was born.   engelen zingen. Wat een goddelijke  
O night divine, oh night, oh night divine!    nacht toen Jezus werd geboren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoor de Eng’len zingen d’eer/Komt laten wij aanbidden: 
 
Hoor de eng’len zingen d’eer.      

Van de nieuw geboren Heer!     

Vreed’ op aarde , ‘t is vervuld:     

God verzoent der mensen schuld.    

Zing o volken, in het koor,       

dat weerklinkt de hemel door.    

Zing het met een blijde stem     

voor het Kind van Bethlehem!    

Hoor, de eng’len zingen d’eer    

van de nieuwgeboren Heer!     

 

Hij die heerst in eeuwigheid,     

Zoon van de gerechtigheid!     

Van Zijn vleug’len dalen neer     

licht en leven altijd weer.       

Glorie aan de Zoon van God,     

mens geworden om ons lot,     

opdat wij van zonden rein     

nieuwgeboren zouden zijn.     

Hoor, de eng’len zingen d’eer     

Van de nieuwgeboren Heer!     

 

Hoor de eng’len zingen d’eer      

van de nieuw geboren Heer!     

Vreed’ op aarde , ‘t is vervuld:     

God verzoent der mensen schuld.    

Zing o volken, in het koor,      
dat weerklinkt de hemel door.    

Zing het met een blijde stem     

voor het Kind van Bethlehem!    

Hoor, de eng’len zingen d’eer    

van de nieuw geboren Heer!    

 

Komt laten wij aanbidden (3x)    

Die Koning.       

 

Want U alleen bent waardig (3x)    
  

O Koning.       

 

Wij prijzen U voor eeuwig (3x)    

O Koning       

 
 

Gezegende kerstdagen gewenst! 
 
 


