
Sing we now of Christmas (medley) 
 
Sing we now of Christmas/ The first Noel / God 
rest ye merry, gentlemen / Joy to the world! 
 
Sing we now of Christmas 
Sing we now of Christmas, 
Noel, sing we here! 
Hear our grateful praises 
to the Babe so dear. 
 
Sing we Noel, the King is born, Noel! 
Sing we now of Christmas,  
sing we now Noel! 
 
Sing we now of Christmas 
to this world of woe. 
Let the song of glory  
make history known. 
 
Sing we Noel, the King is born, Noel! 
Sing we now of Christmas,  
sing we now Noel! 
 
The first Noel 
Noel, Noel, Noel, Noel, 
Born is the King of Israel. 
Noel, Noel, Noel, Noel, 
Born is the King of Israel. 
 
God rest ye merry, gentlemen 
God rest ye merry, gentlemen. 
Let nothing you dismay. 
Remember Christ, our Savior, 
was born on Christmas day 
to save us all from Satan's power 
when we were gone astray. 
O tidings of comfort and joy,  
Comfort and joy 
O tidings of comfort and joy.  
 
Oh come, all who are weary, 
and all who long for peace, 
be gladdened by this good news: 
He comes to set us free. 
Emmanuel, our God with us, 
will rescue and redeem! 
 
O tidings of comfort and joy,  
Comfort and joy 
O tidings of comfort and joy.  
 

Zingen we nu van kerst (medley) 
 
Zingen we nu van kerst / De eerste kerst / God geeft 
blijdschap, heren / Blijdschap aan de wereld! 
 
Zingen we nu van kerstmis 
Zingen we nu van kerstmis, 
Noël, zingen we hier! 
Hoor onze dankbare lofprijzingen 
aan de Baby zo dierbaar. 
 
Zingen we Noël, de Koning is geboren, Noël! 
Zingen we nu van kerstmis, 
Zingen we nu Noël! 
 
Zingen we nu van kerstmis, 
voor deze wereld van ellende. 
Laat het lied van glorie 
de geschiedenis bekendmaken. 
 
Zingen we Noël, de Koning is geboren, Noël! 
Zingen we nu van kerstmis, 
Zingen we nu Noël! 
 
De eerste Noël 
Noël, Noël, Noël, Noël, 
Geboren is de Koning van Israël. 
Noël, Noël, Noël, Noël, 
Geboren is de Koning van Israël. 
 
God ruste u met blijdschap toe, heren. 
God ruste u met blijdschap toe, heren. 
Laat niets u verbijsteren. 
Onthoud dat Christus, onze Redder, 
is geboren op kerstdag 
om ons allemaal uit Satans macht te redden 
wanneer we waren afgedwaald. 
O berichten van troost en blijdschap, 
Troost en blijdschap. 
O berichten van troost en blijdschap. 
 
Oh kom, allen die vermoeid zijn, 
en allen die verlangen naar vrede, 
wees verheugd door dit goede nieuws: 
Hij komt om ons te bevrijden. 
Immanuel, onze God met ons, 
zal redden en verlossen! 
 
O berichten van troost en blijdschap, 
Troost en blijdschap. 
O berichten van troost en blijdschap. 
 



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, sing, sing! 
 
Sing we now of Christmas (2nd time) 
Sing we now of Christmas, 
hope for all the earth. 
Now the curse is broken 
with Messiah’s birth. 
 
Sing we Noel, the King is born, Noel! 
Sing we now of Christmas,  
sing we now Noel! 
 
Joy to the world! Joy to the world! 
Sing we Noel! Jesus is born! 
Joy to the world! Joy to the world! 
Sing we Noel! Jesus is born! 
 
Noel! Noel! Noel! Noel! 
 
 

Blijdschap aan de wereld 
Blijdschap aan de wereld, de Heer is gekomen. 
Laat de wereld haar Koning ontvangen; 
Laat elk hart ruimte voor Hem maken, 
en hemel en natuur zingen, 
en hemel en natuur zingen, 
en hemel, en hemel, 
en natuur zingen, zingen, zingen! 
 
Zingen we nu van kerstmis (2e keer) 
Zingen we nu van kerstmis, 
hoop voor de hele wereld. 
Nu de vloek is gebroken, 
door de geboorte van de Messias. 
 
Zingen we Noël, de Koning is geboren, Noël! 
Zingen we nu van kerstmis, 
Zingen we nu Noël! 
 
Blijdschap aan de wereld! Blijdschap aan de wereld! 
Zingen we Noël! Jezus is geboren! 
Blijdschap aan de wereld! Blijdschap aan de wereld! 
Zingen we Noël! Jezus is geboren! 
 
Noël! Noël! Noël! Noël! 

 

 

 

 


